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VÓÓR AUSCHWITZ
“JODen ziJn een rAs
DAt uitGerOeiD MOet wOrDen.”

Hans Frank – Gouverneur‑Generaal – in het bezette Polen.

“wiJ MOeten het Duitse VOLk VerLOssen VAn POLen,
russen, JODen en ziGeuners.”

Otto Thierack, Minister van Justitie in het Derde Rijk.

“De ALLerBeLAnGriJkste OPDrAcht is het OPsPOren VAn
ALLe POOLse LeiDers, [...] OM hen OnschADeLiJk
te MAken. [...] ALLe VAkLieDen VAn POOLse AFkOMst
MOeten in Onze OOrLOGsinDustrie uitGeBuit wOrDen.
en DAn VerDwiJnen ALLe POLen VAn De wereLD.”

De nAtiOnAALsOciAListische
iDeOLOGie
tot de grondbeginselen van de na‑
tionaalsocialistische ideologie behoor‑
den: haat tegen Joden, democratie,
communisme én de overtuiging van
superioriteit van het Duitse volk bo‑
ven andere. De Duitse nazi’s, strevend
naar een uit een “zuiver ras” bestaande
maatschappij, beraamden de vernieti‑
ging van de Joden, maar ook van de
slaven, de roma (zigeuners) en andere
volkeren.
Één van de oorzaken van de Duit‑
se agressie en het uitbreken van de

tweede wereldoorlog was de drang
van nazi‑Duitsland om nieuwe terri‑
toria te veroveren, om deze met Duit‑
sers te bevolken. in november 1937
schetste Adolf hitler, de in 1933 aan
de macht gekomen leider van het
Derde rijk en oprichter van de nati‑
onaalsocialistische partij (nsDAP),de
doelstellingen van de geplande oor‑
log als volgt: “het gaat het niet om
het winnen van mensen, maar om het
winnen van voor de landbouw ge‑
schikte ruimte.”

Foto: heinrich hoffman

Heinrich Himmler, Reichsführer SS.

Partijdag van de nsDAP
in neurenberg in 1937.
De leden van de hitlerjugend begroeten
Adolf hitler, die o.a. beweerde:
“wij voeden de jeugd op, voor wie
de hele wereld zal beven.
ik wil een jeugd die tot geweld
in staat is, machtig,
onbuigzaam en wreed.”

het uitBreken
VAn De tweeDe wereLDOOrLOG
na de aanval op Polen op 1 sep‑
tember 1939, zijn bezetting door het
Duitse leger én op 17 september even‑
eens de inval door het sovjetleger,
werden de Poolse gebieden verdeeld.
een deel daarvan, waar zich ook de
stad Oświęcim bevond, werd ingelijfd
bij het Derde rijk. het middelste deel
van Polen – het Generaal‑Gouverne‑
ment – was volledig aan Duitsland

onderworpen en werd door het na‑
tionaalsocialistische
administratieve
politieapparaat bestuurd. De ooste‑
lijke gebieden werden, conform het
Duits‑sovjetische Verdrag van augus‑
tus 1939, bij de sovjet‑unie ingelijfd.
na het uitbreken van de oorlog tussen
Duitsland en de sovjet‑unie in juni
1941, kwamen ook deze gebieden on‑
der Duitse bezetting.
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in april 1940 viel het Duitse leger
Denemarken en noorwegen aan, in
mei België, nederland, Luxemburg en
Frankrijk. in april van het jaar daarop,
rukte Duitsland op tegen Joegoslavië
en Griekenland, in juni tegen de vroe‑
gere bondgenoot, de sovjet‑unie. in
het najaar van 1941 bevond het groot‑
ste deel van europa zich onder Duitse
bezetting.

MOskOu

LOnDen
BerLiJn

KL AUSCHWITZ

PAriJs

Auschwitz lag bijna in het hart
van het bezette europa.
in zwart is het Derde rijk
en zijn satelietlanden aangegeven,
in grijs de bezette gebieden
of de terreinen die zich tijdens
de tweede wereldoorlog onder controle
van het Derde rijk bevonden.
De landsgrenzen vóór 1939.

rOMe

De nAtiOnAALsOciAListische cOncentrAtiekAMPen
Vanaf 1933 werden in Duitsland
concentratiekampen ingericht. Daar
werden mensen gevangen gehouden
die als “ongewenste elementen” werden
beschouwd, zoals bijvoorbeeld: politieke
tegenstanders van het nationaalsocialis‑
tische regime, criminelen en Joden. na

het uitbreken van de tweede wereldoor‑
log begon Duitsland ook met de oprich‑
ting van kampen in de bezette gebieden.
konzentrationslager (kL) Auschwitz was,
net als de andere nationaalsocialistische
concentratiekampen, een overheidsin‑
stelling en werd door de centrale over‑

heidsinstellingen van het Duitse rijk be‑
stuurd. het viel onder het toezicht van
het economisch‑Administratief hoofd‑
bureau van de ss (wVhA). Voor depor‑
tatie van mensen naar de kampen en
hun vernietiging was de rijksveiligheids‑
dienst (rshA) verantwoordelijk.

AUSCHWITZ 1940 ‑1945
– KORT OVERZICHT VAN
DE GESCHIEDENIS VAN HET KAMP
De OPrichtinG
het Duitse nationaalsocialistische
concentratiekamp Auschwitz werd voor
de wereld het symbool van de holo‑
caust, van volkerenmoord en terreur.
Medio 1940 werd het door de Duitsers
in een voorstad van Oświęcim opgericht,
een Poolse stad die door de nazi’s bij het
Derde rijk was ingelijfd. De stad kreeg de
Duitse naam “Auschwitz” en dit werd ook
de aanduiding van het kamp: konzentra‑
tionslager Auschwitz.
Directe aanleiding voor de oprichting
van het kamp was het groeiende aantal

gearresteerde Polen door de Duitse po‑
litie en de – hiermee verbonden – over‑
volle gevangenissen. Aanvankelijk was
het als concentratiekamp gepland, zoals
deze al sinds het begin van de jaren der‑
tig in het kader van het nationaalsocia‑
listische terreursysteem bestonden. het
kamp vervulde deze functie trouwens
gedurende diens gehele bestaansperi‑
ode, zelfs toen het – vanaf 1942 – lang‑
zamerhand het grootste centrum van de
massavernietiging van de Joden werd.
het kamppersoneel van kL Ausch‑
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witz bestond uit leden van de ss‑
‑organisatie (schutzstaffel, bescher‑
mingsafdeling). Deze eenheden werden
als elitaire garde opgericht en hadden
aanvankelijk als taak de nationaalsocialis‑
tische partijbijeenkomsten te beveiligen.
in de loop der jaren groeide de invloed
van de ss in het Derde rijk aanzienlijk.
zij groeide uit tot een organisatie die veel
functies van de overheidsadministratie,
van politie en leger overnam. Deze een‑
heden vormden ook de bewaking van de
concentratiekampen.

Foto: ss

het kAMP Auschwitz
werD DOOr De Duitse
BezettinGsMAcht OPGericht
AAn De rAnD VAn OŚwiĘciM,
een POOLse stAD Die DOOr
De nAzi’s BiJ het DerDe riJk
wAs inGeLiJFD. De nAAM VAn
De stAD werD VerAnDerD in
Auschwitz en werD teVens
De BenAMinG VAn het kAMP:
kOnzentrAtiOnsLAGer
Auschwitz.

De ss’ers vormden het leidingge‑
vende kader en het bewakingspersoneel
van het kamp. ze namen ook deel aan
de massavernietiging van de Joden en
executies van gevangenen. Aanvankelijk
bestond het ss‑kamppersoneel uitslui‑
tend uit Duitsers en Oostenrijkers. La‑
ter werden er ook Volksduitsers gere‑

cruteerd, dus staatsburgers uit andere
landen die hun Duitse afkomst konden
bewijzen en de zogenaamde Volksliste
ondertekend hadden. Gedurende de
hele periode van het functioneren van
het kL Auschwitz werd dit door meer
dan 8.000 ss’ers en 200 ss‑bewaaksters
doorlopen.

Maker van de foto: onbekend

het kamppersoneel van de ss.
tijdens de gehele bestaansperiode van het kamp werkten er meer dan 8.000 ss’ers.

De eVAcuAtie
VAn De PLAAtseLiJke BeVOLkinG
van de bevolking, werd bestemd voor
officieren en onderofficieren van de ss,
die hier regelmatig met hun voltallige ge‑
zinnen verbleven, en eveneens voor de
gezinnen van Duitse kolonisten, ambte‑
naren en politieagenten. Bestaande voor‑
oorlogse industriebedrijven op dit terrein
werden door de Duitsers overgenomen.
sommige bedrijven werden uitgebreid
en anderen werden geliquideerd. in
plaats daarvan werden nieuwe fabrieken
gebouwd die verbonden waren met de
oorlogsproductie van het Derde rijk. in
die bedrijven, vooral in de grote chemi‑
sche fabriek iG Farbenindustrie, hebben
de Duitsers ongeveer 11.000 dwangar‑
beiders, hoofdzakelijk Polen, russen en
Fransen te werk gesteld.
‑5‑

Maker van de foto: onbekend

in de periode 1940‑1941, hebben
de Duitsers de bevolking uit een van de
wijken van Oświęcim evenals de bewo‑
ners van acht in de omgeving liggende
dorpen verdreven van de plaats, waar
het kamp werd opgericht. Alle Joden,
die ongeveer 60% van de vooroorlogse
bevolking van Oświęcim vormden, wer‑
den naar getto’s getransporteerd en veel
Polen werden naar het Derde rijk gede‑
porteerd, om dwangarbeid te verrichten.
in de stad en in de omgeving daar‑
van werden 1.200 huizen gesloopt. Op
het terrein, dicht bij het kamp, werd het
achterland in de vorm van werkplaat‑
sen, magazijnen, kantoren en kwartieren
voor het kamppersoneel ingericht. een
gedeelte van de huizen, na de evacuatie

tarnów. Door de Duitsers bewaakte Poolse
politieke gevangenen, voordat ze afgevoerd
werden naar kL Auschwitz. het eerste
transport uit de gevangenis van tarnów
kwam op 14 juni 1940 naar het kamp.

evacuatie van de Poolse bevolking uit
de plaatsen in de buurt van het kamp.
De foto werd in oorlogstijd gemaakt.

–

kilometer van Oświęcim lag. De
Poolse bevolking was uit dit dorp
geëvacueerd en hun huizen werden
gesloopt. in Birkenau ontstonden
de grootste massavernietigingsin‑
stallaties in bezet europa – de gas‑
kamers – waarin de nazi’s een groot
deel van de naar het kamp gede‑
porteerde Joden vermoordden;
Het derde gedeelte – het kamp
Auschwitz III‑Monowitz, (ook
wel Buna genoemd; in de zomer
van 1944 verbleven meer dan
11.000 gevangenen in dit kamp).
in het begin was het één van de
subkampen van Auschwitz dat in
1942 in Monowice was ontstaan,
6 kilometer van Oświęcim verwij‑
derd, naast de fabrieken voor de
productie van synthetische rubber
en benzine de Buna‑werke die in
oorlogstijd gebouwd waren door
het Duitse concern iG Farbenindus‑
trie. in november 1944 kreeg het
de naam kL Monowitz. Onder dit
kamp vielen de meeste subkampen
van Auschwitz.

Luchtfoto gemaakt door de geallieerden
in 1944. zichtbaar o.a.:
de kampen Auschwitz i,
Auschwitz ii‑Birkenau,
Auschwitz iii‑Monowitz
en de chemische fabrieken iG Farben.

nationaal Archief in washington

De bouw van het badhuis in het kamp.
Op de achtergrond zijn de gaskamers
en crematoria nr. 4 en 5
(tussen de bomen) te zien.

De ligging van het kamp ‑ bijna
in het centrum van het door de Duit‑
sers bezette europa ‑ met goede ver‑
keersverbindingen leidde ertoe dat
de Duitse machthebbers het kamp op
grote schaal uitbreidden en mensen uit
bijna het gehele continent hier naar‑
toe deporteerden. Op het hoogtepunt
van zijn bestaan bestond het kamp
Auschwitz uit drie hoofddelen:
– Het eerste en het oudste is
Auschwitz I, het zog. stammlager
(het aantal gevangenen bedroeg
tussen de 12.000 en 20.000) en
werd medio 1940 op het terrein en
in de gebouwen van vooroorlogse
Poolse kazernes ingericht die in de
loop der tijd ten behoeve van het
kamp werden uitgebreid;
– Het tweede gedeelde is het
kamp Auschwitz II‑Birkenau, het
grootste in het kampencomplex
Auschwitz (in 1944 telde dit kamp
meer dan 90.000 gevangenen). in
het najaar van 1941 begon men
met de bouw hiervan op het ter‑
rein van het dorp Brzezinka dat drie

Arbeitslager trzebinia één
van de tientallen subkampen
van Auschwitz.
Maker van de foto onbekend

Auteur van foto onbekend
Foto: ss, 1943

April 1941. De Duitsers evacueren Joden
uit Oświęcim. Vóór de oorlog,
in de toen 12.000 inwoners tellende stad,
woonden er 7.000 Joden.

De uitBreiDinG
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De suBkAMPen
VAn Auschwitz
in de periode vanaf 1942 tot 1944
ontstonden er bijna 50 subkampen
en buitencommando’s van kL Ausch‑
witz die van de slavenarbeid van de
gevangenen gebruik maakten. Deze

kampen werden vooral opgericht
bij Duitse kolenmijnen, hoogovens
en andere industriebedrijven in
Opper‑silezië en bij boerderijen en
veehouderijen.

vlakte dan het terrein dat zich binnen de
omheining bevond; het nam bovendien
een aanvullende oppervlakte van on‑
geveer 40 vierkante kilometer (het zog.
interessengebiet – belangenzone) in be‑
slag en strekte zich uit rond de kampen
Auschwitz i en Auschwitz ii‑Birkenau.

De VerzetsBeweGinG Binnen
en Buiten het kAMP
Ondanks de buitengewoon zware
leefomstandigheden in het kamp en de
constante terreur, probeerden de gevan‑
genen hun eigen waardigheid te behou‑
den. Één van de uitingsvormen hiervan
was zowel het spontane, als het georga‑
niseerde verzet. De strijd van de gevan‑
genen in het kamp was vooral gecon‑
centreerd op het van de dood redden
van hun lotgenoten. het verzet van de
gevangenen nam ook andere vormen
aan zoals: militaire, politieke, culturele
en religieuze activiteiten.
De eerste verzetsbewegingen in het
kamp ontstonden al in de tweede helft
van 1940. ze werden voornamelijk
door Poolse politieke gevangenen ge‑
organiseerd die toen de talrijkste groep
gevangenen vormde. Onafhankelijk van
de Poolse groepen, ontstonden er eind
1942 en begin 1943 organisaties van
gevangenen van andere nationaliteiten.
Op 7 oktober 1944 organiseerde een

groep gevangenen van een sonderkom‑
mando een gewapende opstand waar‑
bij enkele ss’ers gedood werden en één
van de crematoria werd verwoest.
een belangrijk element van de acti‑
viteiten van de verzetsbeweging in het
kamp was het doorspelen van informa‑
tie aan de buitenwereld over de mis‑
daden die door de nazi’s in het kamp
Auschwitz werden gepleegd. Dit was
mogelijk dankzij de contacten met de
actieve verzetsbeweging in de buurt van
het kamp die behulpzaam was bij het
naar buiten brengen van de in het kamp
verzamelde informatie.
Vanaf het moment van oprichting
van het kamp door de Duitsers, hebben
de Poolse bewoners van Oświęcim en
omgeving op alle mogelijke manieren
en met gevaar voor eigen leven gevan‑
genen geholpen door hen eten en me‑
dicijnen te geven, en ontsnappingspo‑
gingen te organiseren.
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Foto’s van in het kamp geregistreerde
gevangenen: een Joodse jongen, een
jonge zigeunerin een Pools meisje.
Persoonsbewijs van een Poolse gevangene
gearresteerd wegens hulp aan Joden.
Archief staatsmuseum Auschwitz‑Birkenau

Alle kampen en subkampen van
het complex Auschwitz werden door de
Duitsers overal met torens en omheinin‑
gen met prikkeldraad afgezet en enig
contact van gevangenen met de buiten‑
wereld was verboden. het geïsoleerde
terrein had echter een grotere opper‑

witold Pilecki, een Poolse politieke
gevangene, één van de oprichters en
eerste leiders van het verzet in het kamp.
Auteur van geheime berichten
die uit het kamp gesmokkeld werden.
stanisław Gutkiewiecz, Auschwitz 1942

isOLAtie
VAn De BuitenwereLD

Foto: ss

in 1943 OMVAtte het kAMPencOMPLeX VAn Auschwitz Drie GrOte
kAMPen: Auschwitz, Auschwitz ii‑BirkenAu, Auschwitz iii‑
‑MOnOwitz en enkeLe tientALLen kLeinere suBkAMPen.

Auschwitz ALs cOncentrAtiekAMP

zofia stępień‑Bator. Auschwitz, 1944

Foto: ss

Gedurende het gehele bestaan ver‑
vulde Auschwitz de functie van con‑
centratiekamp en na verloop van tijd
werd het het grootste Duitse kamp.
De bezetter stuurde in de eerste be‑
staansperiode vooral Poolse politieke
gevangenen naar het kamp die als bij‑
zonder gevaarlijk werden beschouwd.
hieronder bevonden zich maatschap‑
pelijke en geestelijke leiders, vertegen‑

edward Galiński (Poolse politieke gevangene)
en Mala zimetbaum (Joodse vrouw uit België)
vluchtten in de zomer van 1944 uit Auschwitz.
na twee weken werd het verliefde paar opgepakt
en door de Gestapo ter dood veroordeeld.

woordigers van de intellectuele elite,
cultuur en wetenschappen, leden van
het verzet en officieren.
het eerste transport van 728 Poolse
politieke gevangenen werd op 14 juni
1940 vanuit de gevangenis in tarnów
naar het kamp gebracht. Deze dag
wordt als de oprichtingsdatum van het
kamp beschouwd. De nazi’s hebben
gedurende het gehele bestaan Polen in
het kamp gevangengezet. Ook werden
er mensen naar het kamp gestuurd die
tijdens razzia’s en evacuaties door de
Duitsers werden gearresteerd. hier‑
onder hele gezinnen bijv. uit de regio
zamość in verband met de geplande
vestiging van Duitse kolonisten of uit
warschau tijdens de Opstand van war‑
schau in 1944.
na verloop van tijd stuurden de
Duitse machthebbers ook groepen ge‑
vangenen uit andere bezette landen
en ook roma (zigeuners) en sovjet‑
‑krijgsgevangenen naar het kamp. zij
werden geregistreerd en genummerd.
Vanaf 1942 werden ook Joden uit de
massale transporten, die voor vernie‑

tiging waren bestemd, in het bestand
van het kamp opgenomen. Deze Jo‑
den werden tijdens selecties door de
ss‑artsen goedgekeurd om te werken
óf gekozen om aan hun misdadige me‑
dische experimenten te worden onder‑
worpen.
Van de op zijn minst 1,3 miljoen
naar kL Auschwitz gedeporteerden wer‑
den er ca. 400.000 personen geregis‑
treerd: ca. 200.000 Joden, ca. 140.000
Polen, ca. 21.000 roma (zigeuners),
ca. 12.000 sovjet‑krijgsgevangenen en
25.000 gevangenen van andere nati‑
onaliteiten. ruim 50% van hen stierf
van de honger, uitputtend werk, ter‑
reur, executies en ook als gevolg van
de vernietigende leefomstandigheden,
ziektes en epidemieën, straffen, marte‑
lingen en misdadige medische experi‑
menten. Bijna 200.000 gevangenen
werden door de Duitsers naar andere
concentratiekampen gebracht, waar
een groot gedeelte van hen omkwam.
tijdens de bevrijding van het kamp
bevonden er zich ongeveer 7.500
gevangenen.

cAteGOrieËn en Merktekens VAn De GeVAnGenen in kL Auschwitz
Joden

– vanaf 1942 vormden zij de grootste groep gevangenen van het kamp. er werden ongeveer 200.000
geregistreerd.

Politieke gevangenen

– Onder hen bevonden zich voornamelijk Polen die tijdens verschillende vergeldingsacties of voor
deelname aan het verzet gearresteerd waren.

Asociale gevangenen

– tot deze categorie telde men tevens ca. 21.000 geregistreerde roma (zigeuners).

SU

sovjet‑krijgsgevangenen

– 12.000 geregistreerden.

EH

Opvoedingsgevangenen

– deze werden wegens feitelijke of vermeende overtreding van de werkdiscipline gevangengezet.
hun aantal word geschat op ca. 11.000.

Politiegevangenen

– dit waren uitsluitend Polen. Formeel waren ze geen gevangenen van kL Auschwitz. Als gevolg
van de overvolle gevangenissen van de Gestapo in katowice en Mysłowice werden zij in afwachting
van het standrechtelijk vonnis naar het kamp gestuurd, waarna zij vrijwel altijd tot executie door
de kogel veroordeeld werden. hun aantal schat men op enkele duizenden.

criminele gevangenen

– gevangenen hoofzakelijk van Duitse afkomst. uit deze groep koos de kampleiding vaak gevangenen
met speciale functies uit die de ss’ers hielpen met het handhaven van het kampregime.

Jehova’s getuigen

– deze werden in het kamp gevangen gehouden vanwege hun gedrag en houding die uit hun
religieuze overtuiging voorkwam. in deze categorie werden ruim 100 personen van hoofdzakelijk
Duitse afkomst geregistreerd.

PH

homoseksuelen

– op zijn minst enkele tientallen gevangenen hoofdzakelijk van Duitse afkomst.
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Foto: ss

kL Auschwitz ii‑Birkenau. De Joden uit hongarije op het uitlaadperron. Op de achtergrond zijn de gebouwen van de gaskamers
en crematoria te zien.

Auschwitz ALs PLAAts VAn De JODenVernietiGinG
geschikt werden verklaard: zieken,
ouderen, zwangere vrouwen, kinde‑
ren. Deze personen werden niet in de
evidentie van het kamp ingevoerd,
dat wil zeggen dat ze geen nummer
kregen en niet geregistreerd werden.
Foto: ryszard Domasik

beroep, nationaliteit of politieke
voorkeur.
na selectie werden in de gaska‑
mers het merendeel van de mensen
uit nieuwe transporten vermoord,
nadat ze door ss‑artsen arbeidson‑

Foto: ss

Vanaf 1942 kreeg het kamp ook
een andere functie te vervullen – het
werd het centrum van de massaver‑
nietiging van de europese Joden.
ze stierven alléén vanwege hun af‑
komst, ongeacht leeftijd of geslacht,

De hal met de ovens in het gebouw van de gaskamer en crematorium nr. ii in Birkenau.

‑9‑

Blik waarin zich zyklon B met
korrels diatomeeënaarde bevond,
waaruit het gas vrijkwam.

in 1944 heBBen De nAzi’s BiJnA 430.000 JODen uit hOnGAriJe
GeDePOrteerD. in DezeLFDe tiJD MAAkten Duitse FOtOGrAFen
in Auschwitz ii‑BirkenAu circA 200 FOtO’s. OP Die FOtO’s is O.A.
De seLectie VAn nieuwkOMers DOOr ss‑ers te zien Die reGeLrecht
De GAskAMers inGinGen OF wAchtten OP De DOOD, MAAr OOk het
sOrteren VAn AchterGeLAten sPuLLen VAn De VerMOOrDen.
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a

sAMensteLLinG VAn De JODentrAnsPOrten VOLGens De LAnDen ,
VAn wAAruit ze nAAr Auschwitz GetrAnsPOrteerD werDen
hongarije
Polen
Frankrijk
nederland
Griekenland
tsjechië en Moravië – theresienstadt
slowakije
België
Duitsland en Oostenrijk
Joegoslavië
italië
noorwegen
concentratiekampen en niet nader bekende plaatsen
In totaal
a
b

betreft de vooroorlogse grenzen
betreft de grenzen in oorlogstijd

430.000b
300.000
69.000
60.000
55.000
46.000
27.000b
25.000
23.000
10.000
7.500
690
34.000
1.100.000

samengesteld door Franciszek Piper
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Foto is illegaal gemaakt door een sonderkommando in de zomer van 1944, en dankzij het Poolse verzet uit het kamp gesmokkeld

De BeVriJDinG
Aan het einde van 1944, in het zicht
van het komende offensief van het rode
Leger, begon de kampleiding alle spo‑
ren van hun misdaden uit te wissen. er
werden documenten vernietigd, som‑
mige objecten werden gesloopt, andere
werden verbrand of opgeblazen. De ge‑
vangenen die nog in staat waren deel te

nemen aan een mars, werden van 17
tot 23 januari 1945 diep in het Derde
rijk geëvacueerd, op het moment dat
de sovjet‑soldaten zich op 70 kilometer
van het kamp bevonden en krakau be‑
vrijd werd. ca. 7.500 gevangenen wer‑
den op 27 januari 1945 door soldaten
van het rode Leger bevrijd.

De sLAchtOFFers
VAn kL Auschwitz
(GeschAtte AAntALLen)

Aantal
gedeporteerden

Nationaliteit

Aantal
vermoorden

Joden

1.100.000

1.000.000

Polen

140.000‑150.000

70.000‑75.000

Roma
(zigeuners)

23.000

21.000

Sovjet‑
krijgsgevangenen

15.000

14.000

Overige

25.000

10.000‑15.000

In totaal

ca. 1.300.000

ca. 1.100.000

Bevrijde gevangenen verlaten
het kamp Birkenau.

Onder de op 27 januari 1945 bevrijde
7.500 gevangenen van Auschwitz
bevonden zich bijna 500 kinderen.

samengesteld door Franciszek Piper

Filmfiche uit film die na de bevrijding
gemaakt werd door sovjet filmoperatoren

Filmfiche uit film, die na de bevrijding
gemaakt werd door sovjet filmoperatoren

Birkenau. De lijken van vergaste Joden
worden in de open lucht verbrand.
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Filmfiche uit film die na de bevrijding
gemaakt werd door sovjet filmoperatoren

HET ONTSTAAN VAN
DE GEDENKPLAATS
EN HET MUSEUM
AUSCHWITZ ‑BIRKENAU

Massagraf van de laatste slachtoffers
van de nazi´s.

een paar maanden na het einde van
de oorlog en de bevrijding van de na‑
tionaalsocialistische kampen, begon een
groep voormalige Poolse gevangenen
publiekelijk aandacht te vragen voor het
idee, om de slachtoffers van Auschwitz
te herdenken. zodra dat mogelijk werd,
kwam een gedeelte van hen met het
plan de objecten en overgebleven ruïnes
van het kamp te beschermen. ze waren
de motor achtter de oprichting van de
vereniging “Permanente Bescherming
van het kamp Oświęcim” en ondersteun‑
den de duizenden pelgrims die massaal
hier naartoe kwamen, om de sporen van
hun naasten te zoeken, te bidden en de
vermoorden te herdenken.

De voormalige gevangenen bereid‑
den, nog vóór de officiële oprichting
van het museum, de eerste tentoon‑
stelling op het kampterrein voor, die
op 14 juni 1947 werd geopend. Aan
de openingsceremonie van deze ten‑
toonstelling namen ca. 50.000 mensen
deel waaronder: voormalige gevan‑
genen, familieleden van vermoorden,
pelgrims uit geheel Polen, vertegen‑
woordigers van de Poolse autoriteiten
en ook van de hoofdcommissie voor
Onderzoek naar Duitse Misdaden en
de centrale Joodse historische com‑
missie als ook een delegatie van de
Britse, tsjecho‑slowaakse en Franse
ambassades.

Filmfiche uit film die na de bevrijding
gemaakt werd door sovjet filmoperatoren

het BeGin

Begrafenis van de slachtoffers
uit de laatste dagen van het kamp.

het MuseuM DAt in JuLi
1947 werD OPGericht
OMVAt De terreinen
VAn twee VOOrMALiGe
cOncentrAtiekAMPen:
Auschwitz i en Auschwitz ii‑
‑BirkenAu Met een
GezAMenLiJke OPPerVLAkte VAn
191 hectAre. in 1997 werD
OP VerzOek VAn POLen De
terreinen VAn het VOOrMALiGe
kAMP OP De wereLDerFGOeDLiJst
VAn De unescO GePLAAtst.

De OPrichtinG VAn het MuseuM
Op 2 juli 1947 vaardigde het Poolse
Parlement een wet uit voor het eeu‑
wigdurend behoud van alle terreinen
en objecten van het voormalige kamp

en riep het staatsmuseum Oświęcim –
Brzezinka in het leven. Deze naam werd
in 1999 veranderd in staatsmuseum
Auschwitz‑Birkenau in Oświęcim.

MuseuM OF GeDenkPLAAts?
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schoenen toebehorend aan slachtoffers
van Auschwitz die na de bevrijding
gevonden werden (een fragment
van de tentoonstelling).
Foto: wiesław zieliński

cOnFOrM het BesLuit VAn het POOLse PArLeMent uit 1947, werD De tAAk VAn
het MuseuM: het BescherMen VAn De terreinen VAn het VOOrMALiGe kAMP en
ziJn OBJecten, het VerzAMeLen en BewAren VAn BewiJzen en MAteriALen Be‑
treFFenDe De Duitse MisDADen Die in Auschwitz werDen GePLeeGD, het tOeGAn‑
keLiJk MAken erVAn en hun wetenschAPPeLiJke BewerkinG.
kwesties VerBOnDen Met De OrGAnisAtie, ActiViteiten en OntwikkeLinG VAn
het MuseuM, wAren en ziJn echter nOG steeDs OnDerwerP VAn Discussie in
krinGen VAn VOOrMALiGe GeVAnGenen en OOk OnDer MuseOLOGen, cOnserVA‑
tOren, histOrici, PeDAGOGen en VerteGenwOOrDiGers VAn De MeDiA.
nOG tiJDens De OPBOuwFAse VAn het MuseuM werD OVerwOGen OF het Muse‑
uM ALLeen het VerLeDen zOu MOeten BeschriJVen, ÓF DAt het OOk De hOOFDMe‑
chAnisMen VAn het MisDADiGe nAtiOnAALsOciAListische sYsteeM zOu MOeten
VerkLAren en uitLeGGen. er GinGen OOk steMMen OP Die rADicAAL VAn eLkAAr
VerschiLDen: VAn het VOOrsteL OM Deze terreinen GewOOn OM te PLOeGen, tOt
VOOrsteLLen OM ALLes te BewAren en zOVeeL MOGeLiJk te BehOuDen.
een OnDerwerP VAn Discussie is OOk De nAAM “MuseuM”. niet ieDereen Ac‑
cePteert De nAAM “stAAtsMuseuM Auschwitz‑BirkenAu”. sOMMiGen VinDen DAt
het VOOrMALiGe kAMP VOOrAL een kerkhOF is; AnDeren ziJn VAn MeninG DAt
het een GeDenkPLAAts, een MOnuMent is. nOG weer AnDeren nOeMen het een
herDenkinGsinstituut OF eDucAtie‑ en OnDerzOekscentruM nAAr het LOt VAn
De hier VerMOOrDe Mensen. FeiteLiJk VerVuLt het MuseuM teGeLiJkertiJD ALLe
BOVenGenOeMDe Functies, OMDAt ze eLkAAr niet uitsLuiten, MAAr AAnVuLLen.

De OPPerVLAkte VAn het MuseuM
tot het museum behoren twee de‑
len van het complex kL Auschwitz: het
moederkamp (Auschwitz i) in Oświęcim
en het kamp Birkenau (Auschwitz ii) in
Brzezinka.
De kwestie van de oppervlakke,
waarop de terreinen van het toekom‑
stige Museum zich volgens de planning
zouden moeten bevinden, maakte in
Polen in de tweede helft van de jaren
40 van de twintigste eeuw, een leven‑
dige discussie los. De afzonderlijke sub‑
kampen van Auschwitz bevonden zich
op grote afstand, soms zelfs op tiental‑
len kilometers van het moederkamp.
uiteindelijk werd besloten, om het
terrein van 191 hectare van de voor‑
malige hoofdkampen: Auschwitz i en
Auschwitz ii‑Birkenau te beschermen.
Op deze manier omvatte het mu‑
seum terreinen, waarop zich bijna alle

kamp vernietigd. sommige van de ge‑
bouwen werden in 1944 en in janu‑
ari 1945 tijdens de liquidatie van het
kamp en het uitwissen van de sporen
van hun misdaden door de ss’ers ge‑
sloopt en vernietigd. een deel van de
houten barakken werd na de bevrij‑
ding gedemonteerd.
in 2002 werd het terrein van
het museum uitgebreid met het ge‑
bied, waarop zich de eerste gaska‑
mer van Birkenau bevond, het zog.
rode huisje. in 2004 kwam het ge‑
bouw, bekend als het Oude thea‑
ter (tijdens de oorlog bevonden zich
daar de kampmagazijnen) en het
omringende terrein (de zogenaamde
grindgroeve – een plaats waar zwaar
werk werd verricht en vaak execu‑
ties van gevangenen plaatsvonden)
erbij.

installaties van de massavernietiging
van de Joden bevonden. Bovendien
waren er 150 originele objecten van
uiteenlopende aard, die bij het kamp
hoorden zoals, gevangenenblokken en
‑barakken, latrines, gebouwen voor
de administratie en kampleiding,
wachthuisjes van de ss, gebouwen
waarin nieuwe gevangenen werden
opgenomen, wachttorens, kamp‑
poorten, tientallen kilometers prikkel‑
draad, binnenwegen en ook het trein‑
perron (in Birkenau). in het bezit van
het museum kwam ook het terrein,
waarop zich het massagraf van een
paar honderd gevangenen bevindt die
kort voordat het rode Leger binnen‑
marcheerde óf vlak na de bevrijding
waren omgekomen.
een groot deel van de gebouwen
werd nog voor de bevrijding van het

BestAAnsMiDDeLen
het museum valt onder het Poolse
Ministerie van cultuur en nationaal erf‑
goed en wordt door Polen onderhouden.
Pas in de jaren 90 van de twintigste eeuw
kwamen de eerste internationale financi‑
ele middelen binnen: dankzij de stichting

van ronald s. Lauder ontstonden in het
museum professionele conservatieate‑
liers. hulp van de kant van Duitsland, van
andere landen, van verschillende vereni‑
gingen – waaronder de Franse stichting
voor de herdenking van de shoah – en

Foto: wojciech Gorgolewski

hedendaagse luchtfoto van de terreinen van het voormalige kamp Auschwitz i.
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van particulieren maakten het mogelijk
bepaalde belangrijke conserverende res‑
tauraties en projecten ter herdenking van
de slachtoffers te verwezenlijken.
in 2008 werd de stichting Auschwitz‑
‑Birkenau opgericht. zij stelt zich ten
doel middelen te garanderen voor con‑
servatie van de gedenkplaats, zodat de
volgende generaties die Auschwitz zullen
gaan bezoeken, de restanten van de au‑
thentieke plaatsen van de misdaden die
door de nazi’s in de tweede wereldoor‑
log in Auschwitz werden gepleegd, met
eigen ogen zullen kunnen aanschouwen.
De verwezenlijking van dit doel
werd mogelijk door een speciaal opge‑
richt “eeuwigdurend Fonds”, waarvan
de hoogte 120 miljoen euro moet be‑
dragen. het eenmalige inzamelen van
dit bedrag lost het probleem van het
onderhoud van de Gedenkingplaats
Auschwitz‑Birkenau voor de komende
generaties op. Deze middelen vormen
een onaantastbaar en veilig belegd ka‑
pitaal, en de behaalde winst maakt het
mogelijk de jaarlijkse financiering van de
noodzakelijke conserverende werkzaam‑

heden te garanderen. het wordt dan
mogelijk, om een globaal conserverings‑
programma voor de overblijfselen van
de subkampen te implementeren: 155

objecten (o.a. barakken en wachttorens)
die over een oppervlakte van 200 hec‑
tare zijn verspreid, 300 ruïnes (waaron‑
der de ruïnes van de gaskamers), kilome‑

ters wegen en omheiningen, en andere
elementen van de infrastructuur van de
kampen als ook van archiefdocumenten
en verzamelde voorwerpen.

De internAtiOnALe rAAD VAn Auschwitz
in 1990 heeft de Poolse Minister van
cultuur en kunst de internationale raad
van Auschwitz bij het Museum in het
leven geroepen. tot deze raad behoren
gevangenen uit kL Auschwitz, historici
en experts uit verschillende landen. De
raad is een adviserend en opiniërend or‑
gaan. het museum vraagt haar advies bij
het nemen van belangrijke besluiten ver‑
bonden met het functioneren van de ge‑
denkplaats en bij controversionele aan‑
gelegenheden, die niet rechtstreeks op
het museum betrekking hebben, maar
die een grote maatschappelijke weer‑

klank in Polen en in het buitenland vin‑
den (bijv. de aangelegenheid van de zog.
supermarkt, het karmelietessenklooster
of de kruisen op de zog. grindgroeve).
in 2000 kondigde de premier van
de republiek Polen de oprichting van
de internationale raad van Auschwitz
aan, waarin de leden voor zes jaar zit‑
ting nemen. Deze nam de taken van de
vorige raad over; in tegenstelling tot
de vorige raad is zij een adviserend en
opiniërend orgaan van de voorzitter van
de Ministerraad en wordt niet alleen op
het gebied van de bescherming en het

beheer van de voormalige terreinen
van het nationaalsocialistische vernieti‑
gingskamp Auschwitz, maar ook inzake
andere herdenkingsmonumenten van
de vernietiging op Pools grondgebied
geconsulteerd.
in 2006 werd een nieuwe raad in
het leven geroepen waarin vertegen‑
woordigers deelnamen uit: Duitsland,
Frankrijk, Groot‑ Brittannië, israël, Oe‑
kraïne, Polen en de Verenigde staten.
haar voorzitter werd opnieuw de voor‑
malige gevangene uit kL Auschwitz, prof.
władysław Bartoszewski.

De PrOGrAMMArAAD VAn het eDucAtieF centruM
OVer Auschwitz en De hOLOcAust
in 2005 richtte de Poolse Minister
van cultuur de Programmaraad op. in
hetzelfde jaar werd in het kader van
het museum ook het internationaal

educatief centrum over Auschwitz en
de holocaust opgericht. De Program‑
maraad ondersteunt het centrum bij
hun activiteiten, vooral om aan jonge‑

re generaties de herinnering aan en de
kennis over de slachtoffers van Ausch‑
witz en de holocaust over te dragen.

Foto: wojciech Gorgolewski

hedendaagse luchtfoto van de terreinen van
het voormalige kamp Auschwitz ii‑Birkenau.
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ACTIVITEITEN VAN
HET MUSEUM

uit verzameling van staatsmuseum Auschwitz‑Birkenau

De stAtutAire tAAk VAn het MuseuM is het VerzAMeLen,
BewAren en cOnserVeren VAn MuseALe cOLLecties en OBJecten,
ALsMeDe het Bewerken en het tOeGAnkeLiJk MAken hierVAn.
in het kamp en op het terrein er
omheen vond men na de bevrijding
duizenden voorwerpen die aan de
naar hun vernietiging gedeporteerde
Joden toebehoorden: koffers (som‑
mige met namen en adressen van de
vermoorden), Joodse gebedsgewaden,
protheses, brillen, schoenen enz. nu
behoren deze voorwerpen tot de ba‑
siscollectie van het museum. een groot
deel hiervan wordt gepresenteerd in
de blokken van de subkampen op het
terrein van het voormalige Auschwitz i,
waar zich de algemene tentoonstelling
over de geschiedenis van alles wat zich
in het kamp afspeelde, bevindt.
in de collecties van het museum
bevinden zich bovendien documenten
en foto´s alsmede kunstwerken die il‑
legaal in het kamp door de gevangenen
werden gemaakt, maar ook werken die
al na de bevrijding tot stand kwamen.
Van grote educatieve betekenis is de
uitgebreide collectie van schilderijen

Franciszek Jaźwiecki, zelfportret.

Foto: ryszard Domasik

Foto: Magda emilewicz‑Pióro

koffers die aan de naar Auschwitz
gedeporteerde Joden toebehoorden.

en prenten. Deze werden in de eerste
jaren na de bevrijding door voormalige
gevangenen gemaakt. ze stellen scènes
uit het leven in het kamp voor en zijn
een soort ooggetuigenverslag van de‑
genen die het kamp overleefden. het
grootste deel hiervan werd door arties‑
ten gemaakt, die zich bezighielden met
het inrichten van het Museum en zij
waren de eerste ontwerpers.
Daarnaast verzamelt het museum
nationaalsocialistische documenten en
materiaal dat tijdens het bestaan van
het kamp onder andere door de ver‑
zetsbeweging in en buiten het kamp
gemaakt werd, en naoorlogse materia‑
len: het relaas van gevangenen en hun
memoires, alsmede getuigenverkla‑
ringen die tijdens processen tegen de
nazi’s in verschillende landen werden
afgelegd, en tevens omvangrijke in‑
ternationale literatuur over het natio‑
naalsocialisme in het algemeen en het
kL Auschwitz in het bijzonder.

in de afdeling collecties van het museum bevinden zich ongeveer 4.500 kunstwerken waarvan
er 2.000 door gevangenen werden vervaardigd.
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De afdeling collecties verzamelt en
bewaart hoofdzakelijk uit het kamp af‑
komstige voorwerpen en eigendommen
van de gedeporteerden en vermoorden,
die na de bevrijding op het kampterrein
of in de naaste omgeving werden terug‑
gevonden. Bovendien worden er ook
stukken tentoongesteld die aan het mu‑
seum geschonken of gegeven werden.
in de collecties van het museum be‑
vinden zich o.a.:
– circa 110.000 schoenen;
– circa 3.800 koffers, waaronder 2.100
met opschriften;
– ruim 12.000 pannen;
– ca. 40 kg brillen;
– bijna 470 stuks protheses en orthe‑
ses;

– 375 stuks kampkleding zog. ge‑
streepte gevangenispakken;
– 246 stuks tallitot (joodse gebeds‑
mantels);
– 40 kubieke meter gesmolten metalen
voorwerpen afkomstig van dat deel
van het kamp dat kanada genoemd
werd – magazijnen met de eigen‑
dommen van de slachtoffers van de
massavernietiging in Birkenau;
– circa 4.500 kunstwerken; (waaron‑
der ca. 2.000 kunstvoorwerpen die
door de gevangenen werden ver‑
vaardigd).
Onder de hoede van het Museum
bevindt zich bijna 2 ton afgeknipt haar
van de vrouwen die naar het kamp ge‑
deporteerd waren.

Foto: henryk Makarewicz

cOLLecties

Brandende kampmagazijnen in januari
1945 aangestoken door de Duitsers die
zich vanwege het oprukkende sovjet‑
‑leger moesten terugtrekken. Ondanks
hun pogingen is het de nazi’s niet gelukt,
om alle bewijzen van de in Auschwitz
gepleegde misdaden uit te wissen.

ArchieF

in de archiefcollectie worden ori‑
ginele, uit Duitsland afkomstige, do‑
cumenten over het kamp en kopieën
van documenten verkregen van andere
instituten uit binnen‑ en buitenland
verzameld, maar ook, procesmateriaal
met betrekking tot nazi‑misdadigers,
documenten, die tijdens de oorlog in en
buiten het kamp door het verzet waren
gemaakt, brondocumenten, die na de
oorlog gemaakt zijn (memoires, het re‑
laas van voormalige gevangenen en an‑
dere personen) foto’s, microfilms, nega‑
tieven, documentaire’s en archieffilms,
wetenschappelijke bijdragen, recensies,
lezingen, scenario’s van tentoonstellin‑
gen en films, thematische bestandslijs‑
ten van andere archieven verzameld.
De huidige collectie omvat o.a.:
– ca. 39.000 negatieven van foto’s
van nieuw aangekomen gevangenen
die door het kampadministratie ge‑

maakt werden, in de periode, voor‑
dat tatoeages als identificatiemiddel
werden ingevoerd;
– ca. 200 foto’s gemaakt door SS’ers
in Birkenau tijdens de deportatie
van Joden uit hongarije in 1944;
enkele foto’s die illegaal door leden
van het sonderkommando in de na‑
bijheid van de gaskamers in Birkenau
werden gemaakt; ca. 500 foto’s van
objecten en het terrein van kL Aus‑
chwitz gemaakt door ss’ers tijdens
het bestaan van het kamp; bijna
2.500 familiefoto’s die door gede‑
porteerden naar Auschwitz meege‑
bracht waren (vooral door Joden uit
de getto’s in Będzin en sosnowiec);
enkele tientallen luchtfoto’s van de
kampterreinen gemaakt door Ameri‑
kaanse piloten in 1944, foto’s die na
de bevrijding door werknemers van
het Museum en anderen werden ge‑
maakt;
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Archief van staatsmuseum
Auschwitz‑Birkenau

in De ArchieFcOLLectie wOrDen O.A. BewAArD GeBLeVen
kAMPDOcuMenten VerzAMeLD, cA. 39.000 FOtOneGAtieVen VAn
nieuw AAnGekOMen GeVAnGenen en OnGeVeer 2.500 FAMiLieFOtO’s
Die hOOFDzAkeLiJk DOOr De JODen uit De GettO’s VAn BĘDzin en
sOsnOwiec nAAr Auschwitz werDen MeeGenOMen.

Lijst van de in het kamp Auschwitz aangekomen
gevangenen op 26 september 1941.

– kampdocumenten en met het
kamp verbonden documenten,
waaronder o.a.:
– 48 “Overlijdensregisters”, die circa
70.000 overlijdensaktes van over‑
leden en vermoorde gevangenen in
Auschwitz bevatten;
– 248 boekdelen met documenten
van de zentralbauleitung der waffen
ss und Polizei Auschwitz (centrale
Bouwleiding van de waffen ss en
Politie in Auschwitz), die technische

Archief van staatsmuseum Auschwitz‑Birkenau

–

–
–

–

–

–
–
in de collectie van het archief worden o.a.
originele kampdocumenten bewaard:
(hierboven) registratiekaart van een Poolse
gevangene, gearresteerd wegens activiteiten in
het verzet; fragment van de lijst van overleden
gevangenen uit de zog. dagregisters van het
gevangenenbestand van kamp Auschwitz.

–

documentatie en plannen betreffende
de bouw en uitbouw van het kamp,
diens infrastructuur en de herstructu‑
reringsplannen van de stad Oświęcim
bevatten;
64 boekdelen met documenten van
het ss‑hygiene‑institut (ss‑instituut
voor hygiëne);
16 boekdelen met persoonlijke
dossiers van de gevangenen;
12.000 brieven en kaarten ver‑
stuurd door de gevangenen vanuit het
kamp;
ca. 800.000 fiches van microfilms
(hoofdzakelijk kopieën van kampdo‑
cumenten of documenten verkregen
uit andere bronnen);
ruim 2.000 audiovisuele opnames
met het relaas en de herinneringen
van voormalige gevangenen;
ruim 1.100 documentaire films met
de oorlog of het kamp als onderwerp;
ca. 130 speelfilms en korte films met
de oorlog of het kamp als onderwerp;
166 boekdelen van de verzameling
van “Verklaringen” die het relaas

–

–

–

–

–

van concentratiekamp‑gevangenen,
dwangarbeiders, de inwoners van de
regio Oświęcim etc. bevatten, in to‑
taal ruim 30.000 bladzijden;
279 boekdelen van de verzame‑
ling “Herinneringen” die memoires
van voormalige gevangenen, dwang‑
arbeiders, de inwoners van de regio
Oświęcim etc. bevatten, in totaal ruim
45.000 bladzijden;
78 boekdelen met procesakten van
de kampcommandant rudolf höss en
het kamppersoneel van kL Auschwitz,
in totaal ruim 16.000 bladzijden;
196 boekdelen van de verzame‑
ling “Enqu˜ tes” ingevuld door voor‑
malige gevangenen;
27 boekdelen thematische enqu˜ ‑
tes afgenomen onder de voormalige
gevangenen, in totaal ruim 8.000
bladzijden;
7 boekdelen met akten en oog‑
getuigenverklaringen omtrent de
evacuatie van gevangenen van kL
Auschwitz in 1945, ruim duizend
bladzijden.

VerzAMeLen VAn inFOrMAtie
OVer VOOrMALiGe GeVAnGenen
het Bureau voor voormalige Ge‑
vangenen legt en onderhoudt con‑
tacten met voormalige gevangenen,
verzamelt en bewerkt documenten
over hen. De bureaumedewerkers
houden zich ook bezig met het maken
van overzichten met namen en num‑
mers van voormalige gevangenen op
basis van naoorlogs archiefmateriaal
(interviews, herinneringen en getui‑
genissen enz.). Bovendien houden zij
interviews met voormalige gevange‑
nen en met personen betrokken bij de
hulp aan kampgevangenen. ze doen
archiefonderzoek en ontwikkelen we‑
tenschappelijke en educatieve activi‑
teiten.
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Fragment van een geheime mededeling
van 4 september 1944 verstuurd naar het
Poolse verzet in krakau, waarin de auteurs
– Józef cyrankiewicz en stanislaw kłodzińki
– informatie doorgeven over het verzenden
van een foto van een “vergassingsactie”
en over de mogelijkheid meerdere foto’s
te kunnen maken.
Archief van staatsmuseum Auschwitz‑Birkenau

Archief van staatsmuseum Auschwitz‑Birkenau

cOntActen Met VOOrMALiGe
GeVAnGenen

Degenen die informatie over voor‑
malige gevangenen willen inwinnen,
kunnen zich persoonlijk of per brief tot
het Bureau voor voormalige Gevange‑
nen richten. De medewerkers van het
bureau geven antwoord op deze ver‑
zoeken op basis van bewaard geble‑
ven kampdocumenten. helaas is van
een aanzienlijk aantal slachtoffers van
Auschwitz geen enkel spoor in schrif‑

telijke vorm te vinden. een groot deel
van de documentatie werd door de
Duitsers – nog voor de bevrijding van
het kamp – vernietigd, en het overgro‑
te deel van de gedeporteerden werd
nooit geregistreerd. Dit betreft vooral
de Joden, die door de ss’ers tijdens
de selecties rechtstreeks naar de gaska‑
mers werden gestuurd meteen na aan‑
komst in het kamp.

DiGitAAL rePOsitOriuM
het creëren van digitale databan‑
ken met gegevens van de gevangenen
van kL Auschwitz is van groot belang
voor het vastleggen van de herinnering
aan de op deze plaats gevangengehou‑
den en vermoorde mensen. Momen‑
teel bevindt er zich in de voortdurend
bijgewerkte digitale databanken, die

in totaal ruim een half miljoen records
bevatten, informatie uit 56 verzame‑
lingen van documenten met betrekking
tot de subkampen. De elektronische ar‑
chivering maakt een snelle toegang tot
de informatie en analyse van gevon‑
den bronmaterialen via de computer
mogelijk.

BiBLiOtheek
De collectievorming van de biblio‑
theek stemt overeen met het profiel
van het museum. De verzamelde pu‑
blicaties betreffen vooral de geschie‑
denis van de tweede wereldoorlog,
de holocaust, de gevangenissen en
de concentratiekampen, met speciale
aandacht voor kL Auschwitz, antisemi‑
tisme en racisme. een groot deel, van
de ruim 30.000 exemplaren tellende
boekenverzameling, bestaat boven‑
dien uit werken die de verzetsbewe‑
ging tijdens de tweede wereldoorlog,
de geschiedenis van het Derde rijk en
de problematiek van het neonazisme
beschrijven. er is ook een uitgebreide
keuze aan publicaties die gewijd zijn
aan de geschiedenis en traditie van
het Joodse volk.
Behalve vakliteratuur en weten‑
schappelijke literatuur, bevatten de
collecties ook bellettrie (memoires,
romans, novellen, poëzie, toneel),
kaarten, atlassen, encyclopedieën,
woordenboeken en tijdschriften. een

apart gedeelte vormt de speciale boe‑
kenverzameling – de boeken en tijd‑
schriften die in het Derde rijk werden
uitgegeven.
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inFOrMAtie OVer
VOOrMALiGe GeVAnGenen

na de oorlog werden op het kampterrein
in oorlogstijd gemaakte notities gevonden
van Joodse gevangenen van het zog.
sonderkommando, waarin ze gedwongen
waren om de lijken van vermoorde
gevangenen in de crematoria te verbranden.
naast de verklaringen van de gevangenen, zijn
deze documenten belangrijk bewijsmateriaal
voor de door de nazi’s gepleegde misdaden.
Op de foto zijn fragmenten te zien van het
handschrift van een onbekend persoon.
Dit in het Jiddisch geschreven manuscript
werd opgegraven in de buurt van de ruïnes
van gaskamer nr. iii in 1952 en bevat o.a.
een beschrijving van het procédé van de
vernietiging van de Joden in de gaskamers.
het team van het Digitaal repositorium
is verantwoordelijk voor het creëren
van digitale databanken over de
gevangenen van het kamp en de naar
kL Auschwitz gedeporteerden.

cOnserVAtie VAn MuseALe cOLLecties
en OBJecten
OnDer De hOeDe VAn De AFDeLinG cOnserVAtie, VALLen ruiM 150 BewAArD GeBLeVen OBJecten,
cA. 300 ruÏnes, wAArOnDer De restAnten VAn Vier GAskAMers en creMAtOriA uit BirkenAu,
Meer DAn Dertien kiLOMeter OMheininG Met 3.600 BetOnnen PALen en ALLerLei sOOrten
instALLAties.

Foto: ryszard Domasik

Onder conservatoire bescherming
en toezicht vallen ruim 150 onroerende
goederen (bijv. blokken, barakken en
gebouwen van de subkampen), circa
300 ruïnes, waaronder van bijzonder

bruiksvoorwerpen, foto’s en kunstwer‑
ken. in de collecties van het museum
bevinden zich ca. 4.500 kunstwer‑
ken uit de bestaansperiode van het
kamp die successievelijk worden gere‑
noveerd.
De samenwerking met hogescho‑
len (de Mikołaj‑kopernik‑universiteit
in toruń, de Academie der schone
kunsten in krakau en warschau, de
Fachhochschule in keulen, de sile‑
zische technische universiteit en de
technische universiteit kielce, de uni‑
versiteit van Biowetenschappen in war‑
schau) maakt het mogelijk innovatieve
conservatie‑projecten uit te werken en
studentenstages te organiseren.

het cOnserVerinGsAteLier

Foto: Mieczysław stec

Één van de wachttorens van een subkamp.
De afdeling conservatie houdt zich met
de bescherming en de conservatie
van zowel het terrein als de objecten van
de subkampen bezig.

het atelier werd in 2002 in ge‑
bruik genomen. het is één van de
modernste en best uitgeruste binnen‑
landse instellingen in zijn soort. in
dit atelier zijn reeds een paar belang‑
rijke opdrachten gerealiseerd: ruim
100.000 aan naar Auschwitz gedepor‑
teerden toebehorende én door ss’ers
afgepakte schoenen werden schoon‑
gemaakt en geconserveerd; er werden
al geconserveerd: metalen elementen

van de crematoria van Birkenau, een
gynaecologische stoel uit de experi‑
mentele werkplaats van de Duitse arts
clauberg, enkele tientallen koffers,
tekeningen, prenten en schilderijen,
waarvan een gedeelte op tentoonstel‑
lingen zowel in Polen als ook in het
buitenland te zien is. Ook de in het
archief van het museum bewaarde ori‑
ginele documenten worden voor een
deel geconserveerd.

OnDerzOek nAAr en BeschriJVinG
VAn De GeschieDenis VAn Auschwitz
Foto: nel Jastrzębiowska

conservatiewerkzaamheden uitgevoerd in
één van de barakken in Birkenau.

conservatorische laboratoria.

belang voor de geschiedenis van Ausch‑
witz: de ruïnes van 4 gaskamers en cre‑
matoria in Birkenau, meer dan 13 kilo‑
meter omheining met 3.600 betonnen
palen en allerlei soorten installaties.
Op de oppervlakkte van bijna 200
hectare bevinden zich verharde we‑
gen, afwateringskanalen, treinrails met
zijspoor en uitlaadperron, twee riool‑
waterzuiveringsinstallaties uit de sub‑
kampen, brandblusreservoirs enz. De
groenvoorziening van zowel de histo‑
rische als de naoorlogse boomopstand
(waaronder ca. 20 hectare bos) worden
voortdurend geconserveerd.
De conservatoren dragen ook zorg
voor archiefstukken, dagelijkse ge‑

De historici van het museum hou‑
den zich bezig met het onderzoek naar
de geschiedenis van Auschwitz. hun
werkzaamheden concentreren zich mo‑
menteel op drie onderwerpen:
– de identiteit van de slachtoffers;
– het beschrijven van tot nu toe wei‑
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–

nig bekende onderwerpen met be‑
trekking tot de geschiedenis van de
afzonderlijke delen van het kamp
en de met Auschwitz verbonden
structuren van de ss;
de editie van bronnen betreffende
de geschiedenis van Auschwitz.

Met wetenschappelijk onderzoek
begon men halverwege de jaren vijftig.
in het begin werd aandacht geschonken
aan het publiceren van fundamentele
historische bronnen over het kamp, de
herinneringen van gevangenen en het
bewerken van afzonderlijke onderwer‑
pen met betrekking tot Auschwitz. De
eerste wezenlijke prestatie was de bij‑
drage Kalender van gebeurtenissen in het
concentratiekamp
Oświęcim‑Brzezinka
geschreven door Danuta czech. De
herziene en aangevulde versie werd
in 1989 in Duitsland en vervolgens
in Polen (1992), de Verenigde staten
(1997) en italië (2006) uitgegeven.
in de tweede helft van de jaren
zestig en in de jaren zeventig, concen‑
treerde men zich bij het onderzoek op:
de subkampen van kL Auschwitz, de
verzetsbeweging in het kamp en het
kamp Birkenau. tegelijkertijd werd er
onderzoek gedaan naar bredere syn‑
thetische kwesties, zoals: de tewerkstel‑
ling van gevangenen van kL Auschwitz
(Franciszek Piper), de evacuatie, de li‑
quidatie en de bevrijding van het kamp
(Andrzej strzelecki).
in de daaropvolgende jaren, be‑
gon men aan onderwerpen te werken
die zowel de algemene geschiedenis
van het kamp als meer gedetailleerde
kwesties betreffen. Dit resulteerde in
meerledige publicaties, zoals bijv.:
Overlijdensregisters uit KL Auschwitz, het
Gedenkboek. zigeuners in concentratie‑
kamp Auschwitz‑Birkenau, en tevens
vijf afzonderlijke Gedenkboeken die
aan de gedeporteerde Polen uit alle
districten van het toentertijd gedeelde
en bezette Polen zijn gewijd.
in de Gedenkboeken wordt niet
alleen het aantal transporten en het
sterftecijfer in het kamp geanalyseerd,
maar ook – wanneer dat mogelijk
was – trachtte men de biografie van
afzonderlijke personen weer te geven.

Van hetzelfde principe ging men uit
bij het verzamelwerk getiteld: Men‑
sen van goede wil. Gedenkboek over de
inwoners uit de regio van Oświęcim die
hulp verleenden aan gevangenen van
KL Auschwitz (red. henryk Świebocki)
en de twee albums: een verzamelwerk
gewijd aan de naar Auschwitz gede‑
porteerde Joden uit Będzin getiteld:
Voordat ze vertrokken en een publicatie
over kinderen: Zij mogen niet vergeten
worden. De jongste slachtoffers van KL
Auschwitz (helena kubica).
Andere belangrijke onderwerpen
die door de historici van het museum
uitgewerkt zijn: het aantal slachtoffers
van kL Auschwitz (Franciszek Piper),
rapporten van gevluchte gevangenen
uit kL Auschwitz (henryk Świebocki),
het verzet in en bij het kamp (henryk
Świebocki), de plundering van de be‑
zittingen van de slachtoffers (Andrzej
strzelecki), het subkamp Buna en de
geschiedenis van iG Farbenindustrie
(Piotr setkiewicz), misdadige medi‑
sche experimenten (irena strzelecka),
De geschiedenis van de afzonderlijke
gedeelten van het kamp (irena strze‑
lecka), het lot van de gedeporteerde
Joden uit het getto van Łódź naar kL
Auschwitz, (Andrzej strzelecki), de ver‑
nietiging van de uit de regio zamość
verdreven Polen 1942‑1943 (helena
kubica), het lot van de roma in bezet
europa en hun vernietiging in Ausch‑
witz (wacław Długoborski), Jehova’s
getuigen in kL Auschwitz (teresa
wontor‑cichy), biografieën van leden
van het verzet, waaronder ritmeester
witold Pilecki en van onderluitenant
stefan Jasieński (Adam cyra).
De bekroning van het jarenlange
wetenschappelijke onderzoek door
het museum is de uitvoerige, in en‑
kele talen uitgegeven, vijfdelige pu‑
blicatie: Auschwitz 1940‑1945. Cen‑
trale thema´s uit de geschiedenis van het
kamp.
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Één van de belangrijkste werken
betreffende kL Auschwitz is De kalender
van gebeurtenissen in KL Auschwitz
geschreven door de aan het museum
verbonden historica Danuta czech.

het resultaat van jarenlang
onderzoek van de historica helena
kubica is het album getiteld: Zij mogen
niet vergeten worden, gewijd aan de
nagedachtenis van de naar kL Auschwitz
gedeporteerde kinderen. het merendeel
van hen werd door de nazi’s meteen na
aankomst in het kamp vermoord.

Foto: Lidia Foryciarz

TENTOONSTELLINGEN
EN HERDENKING
HET BIJZONDERE KARAKTER VAN HET MUSEUM AUSCHWITZ
het OriGineLe terrein, De OBJecten, De ruÏnes en De sPOren
VAn De hier GePLeeGDe MisDADen VAn hOLOcAust en
VOLkerenMOOrD – ziJn BePALenD VOOr het uitzOnDerLiJke
kArAkter VAn Deze PLAAts. hier BeVinDen zich O.A.:
De terreinen Met MenseLiJke As; ruÏnes VAn GAskAMers
en creMAtOriA; PLAAtsen, wAAr ss‑Artsen seLecties uitVOerDen;
weGen, wAArLAnGs Mensen nAAr De GAskAMers GeLeiD werDen;
PLAAtsen, wAAr heLe Gezinnen OP De DOOD wAchtten;
PLAAtsen VAn GeVAnGenenOPstAnDen en terechtsteLLinGen.

Foto: ryszard Domasik

Foto’s van naar Auschwitz gedeporteer‑
de Joden, na de bevrijding gevonden
op het terrein van het kamp.
Fragment van de tentoonstelling in het
gebouw van het voormalige badhuis van
het kamp Birkenau.

ALGeMene tentOOnsteLLinG OP
het terrein VAn het VOOrMALiGe
cOncentrAtiekAMP Auschwitz i
De eerste permanente tentoonstel‑
ling werd in 1947 in de voormalige ge‑
vangenenblokken op het terrein van het
voormalige kamp Auschwitz i geopend.
in 1955 werd deze door een nieuwe ten‑
toonstelling vervangen die – met enkele
wijzigingen – tot op heden bestaat.

Deze tentoonstelling beschrijft de
twee basisfuncties van kL Auschwitz:
concentratiekamp voor gevange‑
nen van verschillende nationaliteiten
en het grootste centrum van de
massavernietiging van de europese
Joden.

het cOncentrAtiekAMP

Foto: stanisław Momot

in het museum is een van de meest
angstaanjagende bewijzen van de alhier
gepleegde misdaden tentoongesteld
‑ bijna twee ton vrouwenhaar die van
de slachtoffers werden afgeknipt.

Gaskamer nr. i in het kamp Auschwitz i.
De huidige toestand.

De tentoonstelling toont de leef‑
omstandigheden van de gevangenen
in Auschwitz die in het kamp door
zware dwangarbeid, honger, ziektes,
experimenten, en ook door execu‑
ties, martelingen en straffen stierven.
Op de tentoonstelling bevinden zich
o.a. foto’s van gevangenen die in het
kamp omkwamen, documenten en
ook kunstwerken die het leven in het
kamp voorstellen. in het blok dat vroe‑
ger als kamparrest fungeerde, maar nu
als tentoonstellingsruimte is ingericht,
bevinden zich de originele zalen en
cellen, waarin zowel gevangenen vast‑
gehouden werden als ook mensen van
buiten het kamp kwamen, die wegens
pogingen om hulp te bieden aan gevan‑
genen gearresteerd waren. Op sommige
plaatsen zijn aan de wanden, de deu‑
ren en de vensterbanken, tekeningen
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en opschriften te zien uit de tijd van het
kamp. in dit blok bevinden zich ook de
tentoonstellingen die gewijd zijn aan
het verzet, de straffen en de executies
en ook aan het lot van politieke gevan‑
genen. in strafcellen, die zich in de kel‑
ders bevonden, sloten de ss’ers gevan‑
genen op, die schuldig bevonden waren
aan overtredingen van het kampregle‑
ment. in 1941 werden daar ook de
veroordeelden opgesloten die tot de
hongerdood veroordeeld waren. in de
kelders van dit blok stierf o.a. Maximili‑
aan Maria kolbe, een Poolse klooster‑
ling, die om één van de gevangenen het
leven te redden diens plaats innam en
zich aansloot bij de tot de hongerdood
veroordeelden. in het najaar van 1941,
voerden de ss’ers de eerste proef uit om
massaal mensen te doden met behulp
van het gifgas zyklon B.

toebehorende voorwerpen, die na de
bevrijding teruggevonden zijn zoals:
tallitot (Joodse gebedsmantels), brillen,
koffers met namen en adressen van de
slachtoffers, schoenen, protheses, kin‑
derkleding, kommetjes enz. het is een
klein gedeelte van de bezittingen van
de vermoorde Joden – het overgrote
deel werd door de Duitse kampleiding
diep het Derde rijk in gestuurd óf voor
de evacuatie van Auschwitz vernietigd.

ter herinnerinG AAn BirkenAu

Foto: Jarko Mensfelt

De tentoonstelling illustreert het
verloop van het vernietigingsproces
vanaf het begin; de aankomst van de
Joden op het kampperron, de selectie
die door de artsen van de ss uitgevoerd
werd, tot de dood in de gaskamers toe.
Één van de meest schokkende bewijzen
van de alhier gepleegde misdaden, is de
bijna twee ton haar die van de slacht‑
offers werden afgeknipt. een niet min‑
der huiveringwekkende aanblik bieden
de originele aan de gedeporteerden

Birkenau. ruïnes van de gaskamer
en het crematorium nr. iii.
Foto: Jarko Mensfelt

het centruM VAn De MAssAVer‑
nietiGinG VAn De eurOPese JODen

er werD BesLOten, OM in BirkenAu Geen tentOOnsteLLinG
VAn MuseALe AArD in te richten, MAAr het kAMPterrein
in ziJn OOrsPrOnkeLiJke tOestAnD te LAten, OMDAt
hier het MerenDeeL VAn De sLAchtOFFers werD VerMOOrD.
in 2005 zijn twee tragische plaatsen
herdacht die te maken hebben met de
geschiedenis van de deportatie en de
vernietiging:
– het terrein waar zich de eerste gas‑
kamer bevond die door de Duitsers
in het voorjaar van 1942 in gebruik
werd genomen en dat zich in de
buurt van het kamp Birkenau bevond
– het zog. “rode huisje”;
– het spoorwegperron dat zich tussen
de kampen Auschwitz en Birkenau
bevond (de zog. Judenrampe), waar‑
op vanaf de lente 1942 tot mei 1944
transporten met gedeporteerde Jo‑
den, Polen en roma aankwamen. na
aankomst op de Judenrampe werden
nieuw aangekomen Joden door ss‑
‑artsen aan selectie onderworpen.

nAtiOnALe tentOOnsteLLinGen
Op het terrein van het voormalige
kamp Auschwitz i, bevinden zich ook an‑
dere permanente tentoonstellingen, zog.
nationale tentoonstellingen die aanvan‑
kelijk ingericht werden op initiatief van
voormalige gevangenen uit diverse lan‑
den, die aan het internationaal Ausch‑
witz comité verbonden waren. hun doel
is het verbreden van de kennis over de

Duitse bezetting in de landen van waar‑
uit mensen naar Auschwitz werden ge‑
deporteerd, als ook het weergeven van
het lot van deze mensen.
De eerste tentoonstelling van dit
type werd in 1960 ingericht. in de peri‑
ode van enkele tientallen jaren van hun
bestaan werden sommige tentoonstel‑
lingen gesloten, andere gedeeltelijk of
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Birkenau. Gedenkplaat bij het perron
waar de treinen met de gedeporteerden
stopten. Op de voorgrond Duitse foto’s
uit oorlogstijd.
Foto: ryszard Domasik

De enige tentoonstelling die op het
terrein van Birkenau te zien is, werd in
2001 geopend en bevindt zich in de
zog. sauna – het gebouw waarin tijdens
de oorlog de registratie en de desinfec‑
tie van de nieuw in het kamp aangeko‑
men gevangenen plaatsvond. De func‑
tie en de geschiedenis van dit object kan
men leren kennen, door de op elkaar
volgende vertrekken, in dezelfde volg‑
orde te doorlopen als de slachtoffers dit
gedwongen werden te doen. in de laat‑
ste zaal bevinden zich ca. 2.000 foto’s
die door naar Auschwitz gedeporteerde
Joden meegebracht zijn en die na de
bevrijding zijn teruggevonden.
Op het terrein van Birkenau bevindt
zich tevens het monument ter herden‑
king van de slachtoffers van het kamp.

De dodenmuur waartegen de nazi’s enkele
duizenden mensen doodschoten.

geheel veranderd én er zijn ook nieuwe
ontstaan. ze zijn het werk van teams
van specialisten uit de landen, waarvan
de burgers het slachtoffer van Auschwitz
waren. Deze teams ontstaan in samen‑
werking met het museum en met goed‑
keuring van de internationale raad van
Auschwitz.

Foto: wiesław zieliński

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Foto: Jarko Mensfelt

Fragment van het voormalige kamp
Auschwitz ii‑Birkenau. er zijn barakken te zien
van de quarantaine‑afdeling en de overblijfselen
van andere gevangenenbarakken.

Op dit moment zijn de volgende tentoonstellingen te zien:
“Vernietiging” (tentoonstelling voorbereid door Yad Vashem, israël);
“tragedie. Moed. Bevrijding” (tentoonstelling voorbereid door de russische
Federatie);
“strijd en martelaarschap van het Poolse volk in de periode 1939‑1945”;
“De vernietiging van de europese roma”;
“De tragedie van de slowaakse Joden”;
“Gevangenen uit tsjechië in kL Auschwitz”;
“De verraden burger. ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de holocaust
uit hongarije”;
“Gedeporteerden uit Frankrijk naar kL Auschwitz”;
“België 1940‑1944. De bezetting en deportaties naar kL Auschwitz”;
“De vervolging en deportatie van Joden uit nederland in de periode
1940‑1945”

tiJDeLiJke
en reizenDe
tentOOnsteLLinGen
in de bijna 70‑jarige geschiedenis
van het museum werden bijna 400 tij‑
delijke en reizende tentoonstellingen
georganiseerd. Behalve in Polen wer‑
den de tentoonstellingen o.a. in: china,

uitGeVeriJ
Foto: tomasz Pielesz

Fragment van de tentoonstelling
“De verraden burger. ter nagedachtenis aan de
slachtoffers van de holocaust uit hongarije”.

De voornaamste doelstellingen van de
uitgeverij zijn het in leven houden van de
herinnering aan de slachtoffers van het
kamp, de documentatie van de holocaust
en de in het kamp door de nazi’s gepleegde
misdaden evenals de brede verspreiding van
informatie over het thema Auschwitz.

Duitsland, Groot‑Britannië, hongarije,
israël, italië, Japan, nederland, Oos‑
tenrijk, voormalig tsjechoslowakije, de
Verenigde staten, de voormalige ussr,
zweden en zwitserland gepresenteerd.

De uitGeVeriJ heeFt een PAAr hOnDerD titeLs Met een tOtALe
OPLAGe VAn cA. 8 MiLJOen eXeMPLAren uitGeGeVen.
De voornaamste doelstellingen van
de uitgeverij zijn het in leven houden
van de herinnering aan de slachtoffers
van het kamp, de documentatie van de
holocaust en de in het kamp door de
nazi’s gepleegde misdaden evenals de
brede verspreiding van informatie over
het thema Auschwitz.
De uitgeverij publiceert weten‑
schappelijke en populairwetenschap‑
pelijke werken in verschillende talen,
bellettrie, memoires, albums, catalogi,
gidsen, poëzie, affiches en documentai‑
res over de geschiedenis van het kamp.
tot de belangrijkste publicaties
van de uitgeverij behoren: de Kalender
van gebeurtenissen in KL Auschwitz van
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Danuta czech en de vijfdelige monogra‑
fie over de geschiedenis van het kamp
getiteld: Auschwitz 1940‑1945. centrale
thema´s uit de geschiedenis van het
kamp in meerdere taalversies.
Vanaf 1957 verschijnt regelmatig het
wetenschappelijke tijdschrift – Schriften
van Auschwitz (in Poolse en Duitse versie)
– die de resultaten van het onderzoek
van de wetenschappelijke medewerkers
van het museum en van andere onder‑
zoekers naar verschillende aspecten van
de geschiedenis van het kamp bevat.
Alle publicaties zijn verkrijgbaar bij
de verkooppunten op het terrein van het
museum, maar ook via de boekhandel
op onze website (www.auschwitz.org).

internet
De website van het museum
(www.auschwitz.org) maakt het moge‑
lijk de geschiedenis van kL Auschwitz te
leren kennen en biedt toegang tot het
archiefmateriaal met de achternamen
van ruim 100.000 in kL Auschwitz ver‑
moorde gevangenen. De website is ook
een handig hulpmiddel bij de voorbe‑
reiding van een bezoek aan het muse‑
um – informatie over de bereikbaarheid
van het museum, de prijzen en het re‑
serveren van gidsen en overnachtingen
in Oświęcim zijn er te vinden.
De website biedt ook de mogelijk‑
heid, om kennis te maken met het werk
en het aanbod van het internationaal
educatief centrum over Auschwitz en de
holocaust. Bovendien hebben de bezoe‑
kers van de website toegang tot informa‑
tie over de belangrijkste gebeurtenissen
rondom de gedenkplaats, over de struc‑

BezOekersAAntALLen in 2015
Per cOntinent:

europa met rusland en israël
1 379 000
noord‑
‑Amerika
178 000

Azië (zonder rusland en israël)

105 600

Afrika

7 700
zuid‑
‑Amerika
20 900

Australië
en Oceanië

34 500

tuur van het museum, over de activitei‑
ten van de afzonderlijke afdelingen van
het museum, alsmede over de gallerij
van historische en hedendaagse foto’s.

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN
internAtiOnAAL eDucAtieF
centruM OVer Auschwitz
en De hOLOcAust (MceAh)

De website trekt honderdduizenden
bezoekers uit de hele wereld aan
die de geschiedenis van Auschwitz
grondiger willen leren kennen.

het MceAh OrGAniseert POstAcADeMische stuDies, seMinArs,
theMAtische cOnFerenties, stuDieVerBLiJVen en ‑reizen, wOrkshOPs
en wetenschAPPeLiJke BiJeenkOMsten VOOr PeDAGOGen en
JOnGeren uit POLen en uit het BuitenLAnD. hOOr‑ en werkcOLLeGes
wOrDen GeGeVen DOOr wetenschAPPeLiJke MeDewerkers VAn het
MuseuM en uniVersitAire DOcenten. het MceAh hOuDt zich OOk
BeziG Met De OrGAnisAtie VAn De BeGeLeiDinG VAn BezOekers.
geren en docenten uit Polen en het
buitenland, alsmede met Poolse en
buitenlandse wetenschappelijke instel‑
lingen.
in het kader van de educatieve ac‑
tiviteiten worden o.a.: georganiseerd:
lezingen en voordrachten, lessen in het
museum, workshops, conferenties voor
leraren, symposia en filmvertoningen,
tekenwedstrijden, en schrijfwedstrijden
voor het beste verhaal met betrekking
tot het kamp.
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Foto: de school nr 653 uit Moskou

Op 27 januari 2005, tijdens de plech‑
tigheden ter gelegenheid van de zestigja‑
rige bevrijding van kL Auschwitz, onder‑
tekenden een paar honderd voormalige
gevangenen de oprichtingsakte van het
internationaal educatief centrum over
Auschwitz en de holocaust. Dit centrum
is, in mei van dat jaar, officieel in het le‑
ven geroepen door de Minister van cul‑
tuur van de republiek Polen.
Één van de hoofddoelen van het
MceAh is de samenwerking met jon‑

Één van de werkterreinen van het educatief
centrum is de samenwerking met jongeren.
De leerlingen van een lyceum uit Moskou
op de roma‑tentoonstelling.

het MceAh OrGAniseert O.A.:

Foto: Bartosz Bartyzel

• POSTACADEMISCHE STUDIE
een postacademische studie van drie
semesters voor docenten – erkend door
het Ministerie van Onderwijs en geor‑
ganiseerd in samenwerking met de Pe‑
dagogische universiteit van krakau. De
complexiteit van de geschiedenis van
het kamp en diens gevangenen, vooral
van de Joden, maar ook van de Polen,
roma en andere slachtoffers, wordt in‑
terdisciplinair en tegen de bredere ach‑
tergrond van de algemene geschiedenis
van de nationaalsocialistische terreur en
volkerenmoord behandeld. Aanknopend
bij het ontstaan en de ontwikkeling van
totalitaire systemen, worden tijdens deze
studie ook verschijnselen geanalyseerd

internationaal seminar voor europese leraren.

als: racisme, antisemitisme en het gebrek
aan tolerantie. ze omvat ook belangrijke
kernonderwerpen met betrekking tot de
tweede wereldoorlog en zijn gevolgen,
de geschiedenis en de cultuur van het
Joodse volk als ook van het bestaan van
deze problematiek in de literatuur, de
kunst en de filosofie.
De colleges worden gegeven door be‑
kende historici, sociologen, literatuurwe‑
tenschappers en andere vertegenwoordi‑
gers van geesteswetenschappen als ook
door wetenschappelijke medewerkers
van het museum.
• SEMINARS
Meerdaagse ontmoetingen met do‑
centen in de alfavakken, klassen‑ en
godsdienstleraren van het middelbaar
onderwijs hebben tot doel de school‑
jeugd beter voor te bereiden op een
bezoek aan het museum. in het kader
van de seminars worden: colleges over
het lot van verschillende nationale en
religieuze gevangenengroepen in het kL
Auschwitz, het vertonen van documen‑
taires over Auschwitz en de holocaust,
lezingen in het Archief en de Afdeling
collecties als mede specialistische bezich‑

tigingen van de terreinen van het voor‑
malige kamp aangeboden.
• THEMATISCHE CONFERENTIES
eendaagse thematische conferenties
over de belangrijkste gebeurtenissen uit de
geschiedenis van kL Auschwitz, bedoeld
voor leraren, absolventen van scholingen
gegeven door het MceAh, die hun kennis
over het thema Auschwitz, de holocaust
en de periode van de tweede wereldoor‑
log willen verdiepen. Deze conferenties
verruimen de problematiek die tijdens de
seminars en de postacademische studie on‑
der de aandacht wordt gebracht. ze bieden
tevens de gelegenheid zienswijzen over het
jongerenonderwijs uit te wisselen.
• SEMINARS EN STUDIEVERBLIJVEN
VOOr PeDAGOGen en JOnGeren
uit POLen en uit het BuitenLAnD
seminars en studieverblijven maken
het mogelijk, om de geschiedenis van
Auschwitz tegen de achtergrond van de
Duitse bezetting in Polen en in europa te
leren kennen. Afhankelijk van de leeftijd,
de interesses en de verwachtingen van
de deelnemers, worden voor elke groep
overeenkomstige thematische eenheden
voorbereid.

BEZICHTIGING VAN HET
VOORMALIGE VERNIETIGINGSKAMP
Auschwitz – een BeLAnGriJke PLek VOOr
De wereLD VAn VAnDAAG
tOt nu tOe werDen het MuseuM en De GeDenkPLAAts Auschwitz‑BirkenAu DOOr ruiM 30 MiL‑
JOen Mensen uit De GeheLe wereLD BezOcht.
kort na de bevrijding, werd het
concentratie‑ en vernietigingskamp Ausch‑
witz een gedenkplaats die buitengewoon
belangrijk is geworden voor de wereld
van vandaag. een bewijs hiervoor zijn de
voortdurend groeiende bezoekersaantal‑
len – tot nu toe werd het museum en de
gedenkplaats Auschwitz‑Birkenau door
ruim 30 miljoen mensen uit de hele we‑
Foto: internationaal
Jeugdontmoetingshuis in Oswiecim

reld bezocht. sinds de jaren negentig van
de twintigste eeuw nemen de bezoekers‑
aantallen voortdurend toe. Op dit moment
wordt het museum jaarlijks door ruim één
miljoen mensen uit meer dan honderd
landen bezocht. De grootste groep wordt
gevormd door Poolse bezoekers gevolgd
door Amerikaanse, Britse, italiaanse, Duit‑
se, Franse en israëlische groepen.
Jaarlijks wordt de gedenkplaats
Auschwitz‑Birkenau door ruim één miljoen
mensen uit de gehele wereld bezocht.
Om rondgeleid te worden op de terreinen
van beide voormalige kampen, kan men
één van de gidsen inhuren die over een
licentie van het museum beschikken.
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uit eerbetoon aan de slachtoffers,
worden de terreinen van het voormalige
kamp tevens door talrijke politici en re‑
geringsleiders bezocht die vinden dat dit
tot hun morele plicht behoort. Deze plek
wordt als één van de grootste waarschu‑
wingen voor de mensheid beschouwd.
władysław Bartoszewski, oud‑minister van
Buitenlandse zaken van Polen en voorma‑
lig kampgevangene zei: “Oświęcim is in de
wereldgeschiedenis de grootste begraaf‑
plaats zonder graven, waar er geen plek is,
om stenen of bloemen ter nagedachtenis
aan één enkel mens te kunnen neerleggen.
een begraafplaats zonder graven, omdat
de lichamen in rook opgingen onder de
hemel. en dat verplicht...”

OPeninGstiJDen
het museum is zeven dagen per week en op de navolgende tijden geopend:
08.00 ‑ 14.00 december
08.00 ‑ 15.00 januari, november
08.00 ‑ 16.00 februari

08.00 ‑ 17.00 maart, oktober
08.00 ‑ 18.00 april, mei, september
08.00 ‑ 19.00 juni ‑ augustus

De bovenstaande openingstijden hebben betrekking op de bezichtiging van de
terreinen van het voormalige kamp. het bureau voor voormalige gevangenen, het
archief, de collecties, de bibliotheek, de administratie en andere afdelingen zijn open
(feestdagen uitgezonderd) vanaf maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met
15.00 uur. Op 1 januari, 25 december en op eerste paasdag is het museum gesloten.

BezichtiGinG VAn het MuseuM
– ALGeMene inFOrMAtie

het voormalige kamp Auschwitz i.

De tiJD VAn het VerBLiJF in het MuseuM hAnGt VAn De
BeLAnGsteLLinG VAn De inDiViDueLe BezOeker AF, ALs MiniMuM MOet
Men er circA 3,5 uur VOOr uittrekken, OM kennis te neMen VAn
het terrein en De tentOOnsteLLinGen in De BeiDe VOOrMALiGe
kAMPen. BiJ BezichtiGinGen Met een GiDs, kAn Men kiezen VOOr
een ALGeMene BezichtiGinG (circA 3,5 uur), een sPeciAListische
BezichtiGinG (circA 6 uur) OF een tweeDAAGse BezichtiGinG.
De toegang tot het museum is gratis.
Men kan tentoonstellingen en sommige
originele objecten in de beide voormali‑
ge kampen: Auschwitz i en Auschwitz ii‑
‑Birkenau bezichtigen. in Auschwitz i is
een gedeelte van de blokken niet toe‑
gankelijk, in Auschwitz ii‑Birkenau kan
men het grootste deel van de daar aan‑
wezige barakken bezoeken.
Vergeet niet de vier belangrijke her‑
denkingsplaatsen te bezoeken die zich
op een zekere afstand van de voormalige
kampen bevinden:

–

–

–

het terrein waar de eerste gaskamer
in Birkenau functioneerde, het zog.
“rode huisje” (op een afstand van
een paar honderd meter van de
noordgrens van Birkenau);
de plaats waar zich de tweede gas‑
kamer in Birkenau bevond, het zog.
“witte huisje” (op een afstand van
een paar honderd meter van de
westgrens van Birkenau);
het spoorwegperron, de zog. Juden‑
rampe, waarop vanaf het voorjaar
1942 tot mei 1944 de transporten

het voormalige kamp Auschwitz ii‑Birkenau.

–

met gedeporteerde Joden, Polen en
roma aankwamen (tussen Auschwitz
en Birkenau, op een afstand van ca.
1,5 km van beide kampen);
het massagraf van de gevangenen
die vlak voor of kort na de bevrijding
van Auschwitz overleden.

terreinen onder de hoede van het
museum, die zich op zekere afstand
van de voormalige kampen Auschwitz i (A)
en Auschwitz ii‑Birkenau (B) bevinden:
• plaatsen waar zich de twee eerste
gaskamers in Birkenau bevonden (1,3);
• het perron waarop de transporten
met gedeporteerden aankwamen (4);
• obelisk ter nagedachtenis aan de
vermoorde sovjet‑krijgsgevangenen (2);
• massagraf van de gevangenen
die vlak voor of net na de bevrijding
van Auschwitz overleden (5).
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Foto: Jarko Mensfelt

het terrein VAn het
VOOrMALiGe kAMP Auschwitz i

Joodse gebedsmantels.
een fragment van de tentoonstelling
op het terrein van het voormalige
kamp Auschwitz i.

Op het terrein van het kamp
Ausch‑witz i hebben de ss’ers het eer‑
ste kamp voor mannen (1940) en voor
vrouwen (1942) ingericht, hier von‑
den de eerste experimenten met het
doden van mensen met behulp van
zyklon B plaats, hier vermoordden zij
de Joden uit de eerste transporten, en
werden de eerste misdadige medische
experimenten op gevangenen ver‑

richt. hier werd het grootste deel van
de executies door de kogel uitgevoerd.
hier bevond zich tevens het centrale
kamparrest, voor gevangenen uit alle
delen van het kampcomplex, en ook
het hoofdkwartier van het kamp en
het merendeel van de ss‑kantoren.
Van hieruit werd door de kampleiding
de verdere uitbreiding van het kamp‑
complex geleid.

het terrein VAn het VOOrMALiGe
kAMP Auschwitz ii ‑BirkenAu
Foto: wiesław zieliński

het interieur van een stenen
woonbarak in kamp Birkenau.

in het kamp Birkenau hebben de
nazi’s het merendeel van de massaver‑
nietigingsinstallaties gebouwd waarmee
zij ca. één miljoen europese Joden ver‑
moord hebben. Birkenau werd tegelij‑
kertijd het grootse concentratiekamp
(met meer dan 300 primitieve, groten‑
deels houten barakken) waarin in 1944
meer dan 90.000 gevangenen verble‑
ven: Joden, Polen, roma, sovjet‑burgers
en anderen. Op het terrein van het voor‑
malige kamp zijn plaatsen vol menselijke

as en vele overblijfselen van het kamp
bewaard gebleven.
De grote oppervlakke, tientallen
bewaard gebleven primitieve gevange‑
nenbarakken en honderden overblijfse‑
len van gesloopte barakken, meer dan
13 km kampomheining, 10 km kamp‑
wegen en meer dan 2 km treinspoor,
geven de specifieke architectuur van
Auschwitz heel duidelijk weer die maar
één doel diende: het vermoorden van
mensen.

rOnDLeiDinGen

Foto: ryszard Domasik

Birkenau. internationaal Monument
voor de slachtoffers van het kamp.

Voor rondleidingen door beide voor‑
malige kampen is het inhuren van een
gids van het Museum aanbevolen (be‑
zichtiging met een gids is verplicht voor
georganiseerde groepen) – een gids
zorgt voor de correcte overdracht van
de historische informatie en een soepele

rondleiding door de tentoonstellingen.
De rondleidingen worden gegeven in
de volgende talen: Duits, engels, Frans,
hebreeuws, hongaars, italiaans, Japans,
kroatisch, nederlands, Pools, russisch,
servisch, slowaaks, spaans, tsjechisch en
zweeds.

u kunt een gids op de volgende manieren reserveren:
online (visit.auschwitz.org);
ter plekke bij de bezoekersontvangst. hier kunt u tevens alle hiermee verbonden
formaliteiten regelen.
Vanwege een grote belangstelling en de grote bezoekersaantallen is het verstan‑
dig, om zo vroeg mogelijk te reserveren. een gids kunt u inhuren tegen betaling.
in de periode van de grootste instroom van bezoekers, nl. van 1 april t/m 31 augus‑
tus van 10.00 tot 15.00 uur, kan het museumsterrein uitsluitend onder leiding van een
gids bezocht worden. Voor individuele bezoekers worden zog. rondgangen o.a. in de
volgende talen georganiseerd: Duits, engels, Frans, italiaans, Pools en spaans.
–
–

MuseuMGiDsen
Voorafgaand aan de bezichtiging
kunt u een in enkele tientallen talen uit‑
gegeven museumgids aanschaffen die
een beknopte omschrijving van de ob‑
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jecten en de tentoonstellingszalen even‑
als plattegronden van de terreinen van
Auschwitz en Birkenau bevat, waarop
de bezichtigingsroute gemarkeerd is.

DOcuMentAire FiLM
ramensen van het rode Leger werd
gemaakt en die de bevrijding van het
kamp door sovjet‑soldaten, de ge‑
redde gevangenen en de in het kamp
gevonden bewijsmiddelen van de nati‑
onaalsocialistische misdaden laat zien.

Vóór of na de bezichtiging van de
terreinen van het voormalige kamp,
kan men een vijftien minuten durende
documentaire bekijken (na aankoop
van een toegangskaartje). het is een
fragment van de film die door came‑

het zich VerPLAAtsen tussen
De VOOrMALiGe kAMPen
uitlaadperrons bewaard gebleven waar
de treinen met gedeporteerden arriveer‑
den en waar ss‑artsen de selecties ver‑
richtten. in de buurt van de voormalige
kampen bevinden zich parkeerplaatsen,
dus kan men ook van het eigen vervoer‑
middel gebruikmaken. Bovendien rijdt
er een pendelbus die tussen de kampen
Auschwitz en Birkenau op en neer rijdt.

(PrOF. wŁADYsŁAw BArtOszewski,
VOOrMALiGe GeVAnGene
VAn Auschwitz)

De belangstelling voor de tragische
geschiedenis van Auschwitz is er in de loop
der tijd niet minder om geworden.

ADres
MuseuM
PAńSTWOWE MUZEUM
AUSCHWITZ‑BIRKENAU
ul. więźniów Oświęcimia 20
32‑603 Oświęcim, Polen
tel. (+48) 33 844 80 03
fax (+48) 33 843 18 62
www.auschwitz.org
e‑mail: muzeum@auschwitz.org

Foto: Lidia Foryciarz

Foto: Jarko Mensfelt

De afstand tussen Auschwitz en Bir‑
kenau (drie kilometer) kan men te voet
via het naast het kamp gelegen terrein
afleggen, alwaar zich tijdens de bezetting
Duitse fabrieken en werkplaatsen, maga‑
zijnen, kantoren en technische bijgebou‑
wen bevonden, waarin de gevangenen
dwangarbeid verichtten en stierven.
hier zijn ook de overblijfselen van enkele

“MiLJOenen Mensen OP
De wereLD weten wAt
Auschwitz wAs, MAAr het
BLiJFt een cruciALe VrAAG,
hOe in het BewustziJn
en in De herinnerinG VAn
Mensen het BeseF LeVenD
GehOuDen kAn wOrDen,
DAt het ALLeen VAn
De Mensen zeLF AFhAnGt
OF zO’n trAGeDie zich
herhAALt. ALLeen Mensen
kunnen hAAr VerOOrzAken
en ALLeen Mensen
kunnen hAAr VOOrkOMen.”

Bewerking: teresa Świebocka, Jadwiga Pinderska‑Lech, Jarko Mensfelt
Vertaling: erik‑Jan kuipers
Grafisch ontwerp: Agnieszka Matuła
Het gebruikte beeldmateriaal in de folder:
Auschwitz‑Birkenau. Verleden en heden zijn afkomstig uit de collecties
van het staatsmuseum Auschwitz‑Birkenau; sommig beeldmateriaal werd
ter beschikking gesteld door: ryszard Domasik, Lidia Foryciarz, wojciech
Gorgolewski, nel Jastrzębiowska, henryk Makarewicz, Jarko Mensfelt,
stanisław Momot, rafał Pióro, Mieczysław stec, wiesław zieliński en dankzij
het internationaal Jeugdontmoetingshuis te Oświęcim en school nr. 653
uit Moskou.
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UIT DE GESCHIEDENIS
VAN AUSCHWITZ
– CALENDARIUM
1939

• 1 september – nazi‑Duitsland valt
Polen aan. het uitbreken van de
tweede wereldoorlog.
• eind van het jaar – Vanwege de
massale arrestaties van Polen en de
overvolle gevangenissen in Opper‑
‑silezië en in zagłębie Dąbrowskie
ontstond in het ambt van de hoog‑
ste ss‑ en politiecommandant in
wrocław het plan, om een concen‑
tratiekamp voor Polen in te richten.

1940

• 27 april – na een reeks inspecties
van verschillende objecten, gaf de
bevelhebber van de ss, heinrich
himmler, bevel om in Oświęcim,
toen Auschwitz geheten, op het ter‑
rein van de toenmalige Poolse artil‑
leriekazerne, een concentratiekamp
in te richten.
• 14 juni – De Duitse machthebbers
sturen de eerste transporten met
politieke gevangenen naar Ausch‑
witz – 728 Polen, onder hen een
kleine groep Poolse Joden. Deze dag
wordt als de oprichtingsdatum van
het kamp beschouwd. in totaal wer‑
den er in het kamp, in de periode
1940‑1945, ca. 400.000 gevange‑
nen, waaronder 270.000 mannen
geregistreerd.
• 19 juni – De eerste evacuaties van
de naburige bevolking met het doel
zich te ontdoen van getuigen van de
misdaden, contacten tussen gevan‑
genen en omwonenden te verhinde‑
ren en ontsnappingen uit het kamp
te bemoeilijken. Verdere evacuaties
waren verbonden met de uitbrei‑
dingsplannen van Auschwitz. in to‑
taal hebben de Duitsers uit Oświęcim
en de omliggende dorpen ruim
8.000 Polen verdreven. Bovendien
deporteren de Duitsers de gehele
Joodse bevolking van Oświęcim –
ca. 7.500 gevangenen. Acht dorpen
worden verwoest en ruim honderd

gebouwen, die zich in op het terrein
in de directe omgeving van de stad
Oswięcim bevinden, met de grond
gelijk gemaakt.
• 6 juli – De eerste vluchtpoging van
een gevangene, tadeusz wiejowski.
in de gehele geschiedenis van het
kamp ondernam een paar honderd
gevangen van de ruim één miljoen
naar het kamp gedeporteerden een
vluchtpoging, waarvan het meren‑
deel uit Polen, sovjet‑krijgsgevan‑
genen en Joden bestond. het lukte
ruim 190 personen om te vluchten.
• herfst – het Poolse verzet speelt in‑
formatie over het kamp door aan de
naar Londen geëmigreerde Poolse
regering.
• 22 november – eerste executie door
de kogel. 40 Polen geëxecuteerd.

1941

• 1 maart – ss‑leider, heinrich him‑
mler, komt voor de eerste keer op
inspectie naar Auschwitz. hij be‑
veelt o.a. de uitbreiding van het
kamp en de terbeschikkingstelling
van 10.000 gevangenen aan het
concern iG Farbenindustrie voor de
bouw van fabrieken.
• 23 april – Als vergelding voor de
vlucht van een gevangene, veroor‑
deelt de kampcommandant, rudolf
höss, voor de eerste keer tien ge‑
vangenen tot de hongerdood.
• 6 juni – het eerste transport van
tsjechische politieke gevangenen.
het begin van de deportatie van
niet‑Polen naar Auschwitz.
• 3 september – De eerste mas‑
sadoding met behulp van het gas
zyklon B. er sterven ca. 600 sovjet‑
‑krijgsgevangenen en 250 Polen.
• herfst – De kampleiding stelt de
eerste gaskamer in Auschwitz i in
werking.
• oktober – inrichting van een kamp
voor sovjet‑krijgsgevangenen op
het terrein van Auschwitz i.
– het begin met de bouw van het
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tweede gedeelde van het kamp
Auschwitz ii‑Birkenau op het ter‑
rein van het met de grond gelijk
gemaakte dorp Brzezinka.
• 11 november – tijdens de eerste
executie bij de dodenmuur execu‑
teren de nazi’s 151 Poolse gevan‑
genen.

1942

• begin van het jaar – het begin van
de massavernietiging van Joden in
de gaskamers.
• maart – Begin van de deportatie
van 27.000 Joden uit slowakije en
69.000 Joden uit Frankrijk naar
Auschwitz.
• maart – Begin van de ingebruikne‑
ming van het kamp Auschwitz ii‑
‑Birkenau.
• 26 maart – in Auschwitz worden
de eerste 2.000 vrouwen gevan‑
gengezet. in totaal werden er ca.
130.000 gedurende de gehele be‑
staansperiode van het kamp gere‑
gistreerd.
• maart‑juli – inwerkingstelling van
provisorische gaskamers op het
terrein in de buurt van het kamp
Auschwitz ii‑Birkenau.
• lente – het begin van de ingebruik‑
neming van de zich tussen de kam‑
pen Auschwitz i en Auschwitz ii‑
‑Birkenau bevindende zog. Juden‑
rampe, waar transporten met naar
Auschwitz gestuurde Joden, Polen,
roma (zigeuners) en gevangenen
van andere nationaliteiten aankwa‑
men.
• mei – Begin van de deportatie van
300.000 Joden uit Polen en 23.000
Joden uit Duitsland en Oostenrijk
naar Auschwitz.
• 4 mei – ss’ers voeren de eerste se‑
lectie in het kamp Birkenau uit. De
geselecteerde gevangenen worden
in gaskamers vermoord.
• 10 juni – Opstand en poging tot
massale vlucht van ca. 50 Poolse
gevangenen uit de strafcompagnie

•

•

•

•

•
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•

in Birkenau. het lukte 7 van hen om
te vluchten.
juli – Begin van de deportatie van
60.000 Joden uit nederland naar
Auschwitz.
juli – Oprichting van het subkamp
Golleschau bij de cementfabriek in
Goleszów vlakbij cieszyn – het eer‑
ste van de bijna 50 subkampen van
Auschwitz.
29 juli – het eerste, door Duitse
bronnen naar de geallieerden over‑
gebrachte, bericht over de vernieti‑
ging van de Joden in de gaskamers
van Auschwitz. De auteur hiervan
is edward schulte, Duitse industri‑
eel en tegenstander van de nazi’s.
Vanaf de herfst 1940 worden de
geallieerden geregeld op de hoogte
gesteld, over hetgeen er in Ausch‑
witz gebeurt. Deze berichten wer‑
den hoofdzakelijk door de Poolse
regering in ballingschap in Londen
overgebracht. De regering hield
voortdurend contact met het Poolse
verzet, dat zowel in het kamp zelf,
als daarbuiten actief was.
augustus – Begin van de deporta‑
tie van 25.000 Joden uit België en
10.000 Joden uit Joegoslavië naar
Auschwitz.
30 oktober – Bij de door iG Farbe‑
nindustrie gebouwde fabriek voor
synthetische rubber, ontstaat het
subkamp Buna, dat later de naam
Auschwitz iil‑Monowitz kreeg. in
de periode 1942‑1944 ontstaan
er bijna 50 subkampen en buiten‑
commando’s van kL Auschwitz. De
daar geplaatste gevangenen werken
hoofdzakelijk in Duitse industriebe‑
drijven.
oktober – Begin van de deportatie
van 46.000 Joden uit het Protecto‑
raat tsjechië en Moravië naar Ausch‑
witz.
december – het eerste transport
van Joden uit noorwegen. Met in
totaal twee transporten worden
bijna 700 mensen naar het kamp
gedeporteerd.
13 december – het eerste trans‑
port van Polen uit de regio zamość
in het kader van het nationaalsoci‑
alistische plan “Generalplan Ost”
– de geplande evacuatie en uitroei‑
ing van ca. 50 miljoen slaven (Po‑
len, russen, wit‑russen, Oekraïners

en anderen) en de bezetting van
Midden‑ en Oost‑europese gebie‑
den door Duitse kolonisten, te be‑
ginnen bij de Poolse gebieden.
• eind van het jaar – ss‑artsen begin‑
nen met sterilisatie‑experimenten
op mannelijke en vrouwelijke ge‑
vangenen.

1943

• 26 februari – het inrichten in Bir‑
kenau van het zog. gezinskamp voor
roma (zigeuners).
• maart – Begin van de deportatie
van 55.000 Joden uit Griekenland.
• 22 maart – 25 juni – De kamp‑
leiding neemt in het kamp Ausch‑
witz ii‑Birkenau vier crematoria met
gaskamers in gebruik.
• 7 juni – Dwangarbeiders van de
firma krupp beginnen met de mon‑
tage van machines in de hal die zij
van de kampleiding hadden ge‑
pacht. Bij de bouw van het kamp
Auschwitz zijn honderden Duitse
bedrijven betrokken, vele van hen –
bijv. iG Farbenindustrie of siemens
– profiteren ook van de extra winst
door gebruikmaking van de slaven‑
arbeid van kampgevangenen.
• 19 juli – De grootste openbare te‑
rechtstelling in Auschwitz i. ter ver‑
gelding van de vlucht van een paar
gevangenen en wegens contacten
met de burgerbevolking, worden
twaalf Poolse gevangenen aan de
galg opgehangen.
• 9 september – het inrichten in
Birkenau van het zog. gezinskamp
theresienstadt voor Joden uit het
getto theresienstadt.
• oktober – Begin van de deportatie
van 7.500 Joden uit italië.

1944

• mei – Geallieerde vliegtuigen vlie‑
gen boven Auschwitz en maken
luchtfoto’s. Op de in de volgende
maanden gemaakte foto’s zijn
de gaskamers en de rook van de
brandstapels te zien. in augustus
worden er Amerikaanse en Britse
bombardementen op de enkele
kilometers van Birkenau af gelegen
fabriek voor synthetische rubber
en vloeibare brandstoffen van het
Duitse concern iG Farbenindustrie,
uitgevoerd.
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• 16 mei – De ingebruikneming van
de spoorlijn binnen het kamp die
ertoe diende om transporten met
gedeporteerden rechtstreeks naar
de gaskamers nr. ii en iii van het
kamp Auschwitz ii‑Birkenau te bren‑
gen. Begin van de deportatie van
bijna 430.000 Joden uit hongarije
naar Auschwitz.
• 10‑12 juli – Liquidatie van het
zog. gezinskamp theresienstadt. De
nazi´s vermoorden in de gaskamers
ca. 7.000 Joden.
• augustus – Begin van de deportatie
van 67.000 Joden uit het getto Litz‑
mannstadt (Łódź) naar Auschwitz.
• 2 augustus – Liquidatie van het
“gezinskamp van de zigeuners” –
ss’ers vermoorden in de gaskamers
ruim 3.000 roma (zigeuners).
• 12 augustus – Begin van de de‑
portatie van 13.000 Polen naar
Auschwitz, massaal gearresteerd na
het uitbreken van de Opstand van
warschau.
• 7 oktober – Opstand in het son‑
derkommando. tijdens de opstand
komen 3 ss’ers en 450 gevange‑
nen van het sonderkommando
om, Joodse gevangenen werden
gedwongen om de lijken van de
vermoorden in de crematoria te
verbranden.
• november – stopzetting van de
massavernietiging van de Joden in
de gaskamers.

1945

• 6 januari – De laatste executie van
ca. 70 Polen die door het Duitse
standrecht ter dood veroordeeld
waren. Vier Joodse vrouwen wor‑
den ter dood veroordeeld vanwege
hun hulp bij de voorbereiding van
de opstand in het sonderkomman‑
do en tijdens de laatste openbare
terechtstelling, aan de galg opge‑
hangen.
• 17 januari – het begin van de do‑
denmarsen – ss’ers evacueren bijna
60.000 gevangenen van kL Ausch‑
witz.
• 20‑26 januari – De Duitsers blazen
de gaskamers en crematoria in Bir‑
kenau op.
• 27 januari – 7.500 gevangenen be‑
leven de bevrijding van Auschwitz
door eenheden van het sovjet‑leger.

wiJ VerzOeken OM huLP
BiJ De instAnDhOuDinG
VAn De GeDenkPLAAts
en het MuseuM
Auschwitz ‑BirkenAu

Auschwitz is een onophoudelijke pijn in het geweten van de wereld.
De overblijfselen van het Duitse nationaalsocialistische concentratie‑
en vernietigingskamp roepen de donkerste ogenblikken uit
de geschiedenis van de mensheid op.
Op deze plaats vermoordden Duitse nazi’s in de periode 1939‑1945
ruim één miljoen Joden en ook tienduizenden Polen, roma en sinti,
sovjet‑krijgsgevangenen en andere onschuldige mensen.
wij rekenen op uw hulp bij het onderhouden van het terrein,
de objecten en allerlei overblijfselen van Auschwitz,
om op deze wijze de slachtoffers te herdenken.
u kunt doneren via de website www.auschwitz.org
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